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ABSTRACT 

Title of Independent Study  Evaluation of the Safety, Occupational Health and Environmental 

Management in a Power Plant Project of a construction company in 
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_____________________________________________________________________________________ 

 The objective of this study is to evaluate the performance of the safety, occupational health and 

environment management in a power plant project of a construction company. This qualitative research 

collected data from relevant documents and reports and interviewing key informants consisting of a 

construction manager, engineer, representative members of safety, occupational health and environment 

committee, a safety officer at professional level, 4 safety officers at technical level and environmental staff 

total of 10 persons. 

 The results of the evaluation of the safety occupational health and environment management of 

the construction company found that the score of input is 97.22, process is 100, output is 100 and the total 

score is 98.33 from 100, which is at a very good level. 

 The results of the SWOT Analysis for internal factors found that the strengths are policy and plan, 

manual, staff training program, tool and equipment allocation, inspection program, safety motivation 

activities for all staff to participation.  The weakness is safety sign boards are not provided to cover all 

working areas. For external factors, the opportunities are to generate more jobs and develop skill of the 

labor with safety awareness. But due to Covid-19 epidemic, the threat is opportunity loss for developing 

skill and safety awareness for labors. Important suggestions are planning for new labors, sub-contractors 

and foreign labors on safety knowledge and awareness, preparation of safety signs for new labors and 

foreign labors, and issuing prevention measures for COVID 19. 
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

สถานการณ์การประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน ปี 2557 – 2561 พบว่า 

จ  านวนลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยปี 2557 มี

ลูกจา้งประสบอนัตราย 100,234 ราย และลดลงเป็น 86,297 ราย ในปี 2561 และเม่ือพิจารณาถึงความ

รุนแรงของการประสบอนัตราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วนั ร้อยละ 68.58 ต่อปี 

รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วนั ร้อยละ 29.32 ต่อปี กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วน ร้อยละ 1.42   

ต่อปี กรณีตาย ร้อยละ 0.66 ต่อปี และกรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 0.02 ตามล าดบั 

ส านกังานกองทุนเงินทดแทน วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจาก

การท างานของลูกจา้ง ปี 2557 -2561 สรุปไดด้งัภาพท่ี 1.1 และ ตารางท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 จ านวนการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน ปี 2557 -2561 

แหล่งท่ีมา : ส านกังานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน, 2561 
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ตารางที ่1.1  จ านวนการประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างานจ าแนกตามความรุนแรง 

                     ปี 2557 -2561 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งท่ีมา : ส านกังานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน, 2561 

 

จากตารางท่ี 1.1  พบว่า ในช่วง ปี 2557 -2561 จ  านวนการประสบอนัตรายจากการท างาน 

ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วนั เฉล่ียร้อยละ 68.44 ต่อปี รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 

วนั เฉล่ียร้อยละ 29.50 ต่อปี กรณีสูญเสียอวยัวะบางส่วน เฉล่ียร้อยละ 1.42 ต่อปี กรณีตาย เฉล่ียร้อยละ 

0.63   ต่อปี และกรณีทุพพลภาพ มีสัดส่วนน้อยท่ีสุด เฉล่ียร้อยละ 0.01 ต่อปี ของจ านวนลูกจ้างท่ี

ประสบอนัตรายจากการท างานทั้งหมด ตามล าดบั  

ดงัจะเห็นไดว้า่ สถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานของประเทศไทย มีระดบัท่ีสูงและส่งผล

กระทบกบัความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นจ านวนมาก  ดงันั้นการศึกษาวิจยัน้ีมุ่งสนใจต่อการ

ประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อสร้างโครงการตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2563- 2567 สืบเน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และใชก้ าลงัคนจ านวนมาก และตอ้ง

ด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม   และ มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และ มาตรการตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
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1.2 ค าถามการวจิัย  

สืบเน่ืองจาก สถิติการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างค่อนขา้งสูง อีกทั้งโครงการก่อสร้างท่ีจะท า

การวิจยั  เป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ตอ้งใช้ก าลงัคนจ านวนมาก และปัจจุบนัอยู่ในช่วงการ

เตรียมงานก่อสร้าง  ดงันั้น ค าถามในการวิจยั คือ ในโครงการน้ี บริษทัดงักล่าวด าเนินการจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งไร ผลการด าเนินการเป็นอยา่งไร 

มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร  

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.3.1 เพื่อศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
1.3.2 เพื่อประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีก าหนด 
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาปรับปรุง การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

1.4       ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึงแนวทาง การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และผลของการด าเนินงาน 

1.4.2 ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 

1.4.3 สามารถน าผลการด าเนินงานปัญหาและอุปสรรค มาทบทวนเพื่อด าเนินการปรับปรุง
แกไ้ข และน าไปปฏิบติัและหมัน่ติดตามผล ทั้งน้ีเพื่อใหใ้ห้บรรลุเป้าหมาย ดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกคน 

1.4.4 สามารถน าแนวทาง การประเมินผล การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีได้จากการวิจยัและขอ้เสนอแนะ ไปใช้ในการบริหารงานโครงการ
ก่อสร้าง หรือ บริหารงานองคก์ร อ่ืนๆได ้
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 1.5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึง ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัระยอง 

1.5.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ผู ้บ ริหารและบุคลากร ของโรงไฟฟ้า ได้แก่  ผู ้จ ัดการก่อสร้าง  วิศวกรควบคุมงาน 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตวัแทนฝ่ายลูกจ้าง 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบั

เทคนิค และ เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส้ิน 10 คน 

1.5.3 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และปัญหาและอุปสรรค

ต่อจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง 

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาภายในเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 

เดือน ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดของแผนงานดงัตารางท่ี 1.2 

ตารางท่ี 1.2  แผนงานและระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษา 

ระยะเวลา       

แผนการด าเนินงาน ปี พศ.  2563 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. เตรียมร่างงานวิจยั          

2. ศึกษาการจดัการดา้นความปลอดภยั     
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  

  

 

     

3. รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ผล       

4. สัมภาษณ์บุคลากร ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และวเิคราะห์ SWOT 
ANALYSIS 

      

5. จดัท ารายงานวชิาการคน้ควา้อิสระ       
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง

พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และ

กฎหมาย ความปลอดภยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.6.2 ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง การกระท า

หรือสภาพการท างาน ซ่ึงปลอดจากเหตุอนัจะท าใหเ้กิดการประสบอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย จิตใจหรือ

สุขภาพอนามยัอนัเน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน 

1.6.3 ผูแ้ทนนายจา้งระดบับริหาร หมายถึง ลูกจา้งระดับบริหารซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีกระท า

การแทนนายจา้งส าหรับกรณีการจา้ง การลดค่าจา้ง การเลิกจา้ง การให้บ าเหน็จ การลงโทษหรือการ

วนิิจฉยัขอ้ร้องทุกข ์และไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือใหก้ระท าการแทนนายจา้ง 

1.6.4 อนัตราย หมายถึง สภาวการณ์ท่ีมีเหตุอนัจะท าใหเ้กิดความสูญเสีย 

1.6.5 อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่มีผูใ้ดตั้งใจใหเ้กิด เม่ือเกิดข้ึนแลว้มีผลท าใหเ้กิดการ

บาดเจบ็ หรือเสียชีวติ หรือทรัพยสิ์นเสียหาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเร่ือง การประเมินจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 

กรณีศึกษา บริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึงโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง  ผูศึ้กษาได้

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด/ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งแนวทางการศึกษาเป็นหวัขอ้ดงัน้ี  

2.1 แนวคิดการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.2 แนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินโครงการ (CIPP-I Model) 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบั SWOT Analysis 

             2.5 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

2.6 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.7 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 การจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 

2.1.1 แนวคิดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้สถาน

ประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป ให้นายจา้งจดัให้มีระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั

ในการท างานของสถานประกอบกิจการ มีการด าเนินการ ในเร่ืองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปต่อยอดสู่

ระบบมาตรฐานสากลได ้รวมทั้งส่งเสริมภาพลกัษณ์ ความรับผิดชอบท่ีมีต่อสถานประกอบกิจการ ซ่ึง

จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจในการประกอบกิจการ ประกอบดว้ย 

1. นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. โครงสร้างการบริหารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3. แผนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานและการน าไป

ปฏิบติั 
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4. การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. การด าเนินการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

องค์ประกอบของระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน แสดงดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  แนวคิดระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน  แหล่งท่ีมา : สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน-

องคก์ารมหาชน 

2.1.2   องค์ประกอบของระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย  อาชีวอนามั ย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประกอบดว้ย 

1. นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. โครงสร้างการบริหารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.1 ก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยั 

2.2 สมรรถนะและการฝึกอบรม 

2.3 การส่ือสาร 
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2.4 การควบคุมเอกสาร 

3. แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และการน าไป

ปฏิบติั  

3.1 วตัถุประสงคแ์ละแผนงาน 

3.2 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

3.3 การจดัการความเส่ียง 

3.4 การควบคุมการปฏิบติังาน 

3.5 การเตรียมความพร้อมและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

4. การประเมินผลและทบทวนการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการทางาน 

4.1 การประเมินผล 

4.2 การทบทวน 

5. การด าเนินการปรับปรุงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5.1 การแกไ้ข การด าเนินการแกไ้ขและการด าเนินการป้องกนั 

5.2 การก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

กล่าวโดยส รุป    แนวคิดระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน-องค์การมหาชน  ท่ีระบุด้านนโยบายและการมอบหมายงาน  จะสอดคล้องกับ   วงจร

บริหารงานคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมม่ิง (Deming Cycle)   ซ่ึงแนวคิดการบริหารคุณภาพการ

ท างานประเภทหน่ึงท่ีถูกคิดคน้โดย วอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) คือ PDCA ท่ีประกอบไป

ด้วย P (Plan) การวางแผน D (Do) การลงมือปฏิบัติ  C (Check) การตรวจสอบ และ A (Action) 

ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา โดยการก าหนดนโยบายจากทางผูบ้ริหารและน าไปสู่การ

มอบหมายงานเพื่อน าไปปฏิบติัตามแผนงานท่ีก าหนด และติดตามผลตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายใน

การด าเนินงานโดยการทบทวนประเมินผล  อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา

ปรับปรุงต่อไป โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในการประเมินผลการจดัการ
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ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานกรณีศึกษาโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึง ในส่วนของการประเมินดา้นปัจจยัเขา้ (Input) และ ปัจจยักระบวนการ 

(Process) 

2.2 แนวคดิการจัดการส่ิงแวดล้อม 

การจดัการส่ิงแวดล้อมไว ้คือ การด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเน่ืองในการสร้างสภาพ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท าใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยืนและมีการควบคุมป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษ

หรือลดมลพิษใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด (จ าลอง โพธ์ิบุญ,  2561) 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งมีการด าเนินการเป็นกระบวนการ เช่นเดียวกบัการจดัการ

เร่ืองอ่ืนๆ เช่นกนั โดยเร่ิมจาก 

 1) การตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 2) การก าหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหมี้แนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน 

 3) การก าหนดแผนและโครงการส่ิงแวดลอ้ม 

 4) การน าแผนและโครงการไปปฏิบติัและ 

 5) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 

 
ภาพที ่ 2.2 กระบวนการการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ีมา : จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2561  

 



10 
 

โดยสรุปแนวคิด แนวคิดการจดัการส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุจุดเร่ิมต้นจากปัญหาและน าไปสู่

นโยบายและการด าเนินการ  จะสอดคล้องกบั   วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA หรือ วงจรเดมม่ิง 

(Deming Cycle)   ซ่ึงแนวคิดการบริหารคุณภาพการท างานประเภทหน่ึงท่ีถูกคิดคน้โดย วอล์ทเตอร์ 

ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart) PDCA ท่ีประกอบไปดว้ย P (Plan) คือการวางแผน D (Do) คือการลงมือ

ปฏิบติั C (Check) คือการตรวจสอบ และ A (Action) คือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขส่วนท่ีมีปัญหา โดย

การก าหนดนโยบายจากทางผูบ้ริหารและน าไปสู่การมอบหมายงานเพื่อน าไปปฏิบติัตามแผนงานท่ี

ก าหนด และติดตามผลตามวตัถุประสงค์เป้าหมายในการด าเนินงานโดยการทบทวนประเมินผล  อีก

ทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและขอเสนอแนะเพื่อการพฒันาปรับปรุงต่อไป ในการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไป

แนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการการประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานกรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึง ในส่วนของ

การประเมินดา้นปัจจยัเขา้ (Input) และ ปัจจยักระบวนการ (Process) 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิเชิงระบบ 

Dooge (1973) ให้ความหมายไวว้่า “ระบบ หมายถึง โครงสร้างหรือส่ิงท่ีท า ข้ึนมาหรือ

แผนงาน หรือกระบวนการในการท่ีจะแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงน าเขา้ (Input) และ ส่ิงน าออก 

(Output) ภายในเวลาท่ีก าหนดไว”้  

Von Berta, anfly (1972) ให้นิยามวา่ “ระบบ หมายถึง กลุ่มของส่ิงต่างๆ ท่ีมี ความสัมพนัธ์ใน

ตวัมนัเองและสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม”  

การวิเคราะห์ระบบจะช่วยให้ทราบสถานภาพในปัจจุบนั และแนวโน้มสถานภาพของระบบ

ในอนาคตได้ โดยทัว่ไปนั้นการวิเคราะห์ระบบจะพิจารณาส่ิงน าเข้า (Input) กระบวนการ ภายใน

ระบบ (Process) และส่ิงน าออก (Output) นอกจากน้ียงัควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระบบกับ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment หรือ Context) ดว้ย 

แดเนียล แอล สตฟัเฟิลบีม และคณะ ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการประเมิน เรียกวา่ ซิป

โมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เพื่อหาขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ

วตัถุประสงค์การประเมิน คือ การใช้สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ค าว่า CIPP เป็นค าย่อมาจากค าว่า

Context Input Process และ Product สตฟัเฟิลบีม ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมินเป็นกระบวนการ

ของการบรรยาย การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
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ตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประเมินเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีส าคญั มุ่งประเมิน 4 ดา้น

คือ การประเมินสภาพแวดลอ้ม (Context Evaluation) การประเมินปัจจยัน าเขา้(Input Evaluation) การ

ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

เน่ืองจากโครงการคือระบบอยา่งหน่ึง ดงันั้นจึงสามารถประยกุตแ์นวทางการวิเคราะห์ระบบ

มาใช้ในการวิเคราะห์โครงการได ้ซ่ึงเป็นการพิจารณาก่อนตดัสินใจ ว่าจะด าเนินโครงการหรือไม่  

โดยการวเิคราะห์โครงการจะพิจารณาใน 3 ส่วน ดงัน้ี 

1) องค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต

(Product/Output) 

2) ส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) 

3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) 

(จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2561) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 CIPP-1 Model 

แหล่งท่ีมา  : จ าลอง โพธ์ิบุญ,  2561 

คน 

เงิน 

อปุกรณ ์

วตัถดิุบ 

กิจกรรม 

ขัน้ตอน 

กฎระเบียบ 

วิธีการ 

การจดัการ 

คณุภาพ 

ปรมิาณ 

+ เชิงบวก 

- เชิงลบ 

กลมุเปา้หมาย 

กลุม่ท่ีไมใ่ช่เปา้หมาย 

ชมุชน 

สงัคม 

สิ่งแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ 

สงัคม 

การเมือง 

ปัจจยัอื่นๆ 

Input Process Product Impact 

Context 
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การประเมินองค์ประกอบของระบบ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัน าเขา้ ( Inputs) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Products) มีแนวทางดงัน้ี 

• การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Inputs) เป็นการพิจารณาว่าทรัพยากร ต่างๆ ท่ีน ามาใช้ส าหรับ

โครงการได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี วตัถุดิบ ฯลฯ มีความเหมาะสมและ

เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ี ก าหนดไว ้มากน้อย

เพียงใด โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้น 

• การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่ากิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กฎระเบียบ เทคนิควธีิการ ตลอดจนระบบการบริหารจดัการท่ีน าเสนอไวใ้นโครงการมีความเหมาะสม 

สอดคลอ้งกนัหรือไม่ และจะท าใหเ้กิดผลผลิตไดต้ามท่ีคาดหวงัไว ้หรือไม่ เพียงใด 

• การประเมินผลผลิต (Products) เป็นการพิจารณาวา่ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และผลท่ีคาดวา่

จะได้รับจากโครงการตามท่ีโครงการก าหนดไวน้ั้น มีความชัดเจน สมเหตุสมผลเพียงใด เป็นส่ิงท่ี

ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงหรือไม่ มีความสอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อ ความตอ้งการหรือปัญหาขององคก์ร

ชุมชน หรือสังคม มากนอ้ยเพียงใด 

ส่วนการประเมินท่ีอยู่ภายนอกระบบ ไดแ้ก่ การประเมินปัจจยัภายนอก (Context) และการ

ประเมินผลกระทบ (Impacts) มีรายละเอียดดงัน้ี 

• การประเมินปัจจยัภายนอก (Context) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ มีปัจจยัท่ีส าคญัท่ี

ตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัจจยัอ่ืนๆ โดยประเมินวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อ

ระดบัความส าเร็จของโครงการมากนอ้ยเพียงใด เช่น พิจารณาวา่ภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการด าเนิน

โครงการมากน้อยเพียงใด การด าเนินโครงการสอดคล้องกบัค่านิยมของสังคมหรือไม่ ขดัแยง้กับ

นโยบายของรัฐบาล องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เพียงใด เป็นตน้ 

•  การประเมินผลกระทบ (Impacts) เป็นการประเมินวา่ การด าเนินงานของโครงการจะส่งผล

กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการโดยตรง) กลุ่มท่ีไม่ใช่

เป้าหมาย (กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการทางออ้ม) ชุมชน ระบบเศรษฐกิจ สังคม 

และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร โดยพิจารณาผลกระทบทั้งทางดา้นบวก และดา้นลบ เพื่อใหเ้ห็นความชดัเจน

วา่กลุ่มไหนจะไดรั้บประโยชน์หรือกลุ่มไหนจะเสียประโยชน์ในดา้นใด การประเมินผลกระทบท่ีคาด
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วา่จะเกิดข้ึนน้ียงัช่วยให้สามารถหาแนวทางแกไ้ขปรับปรุงโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับของแต่ละ

กลุ่มได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเป็นอยา่งมาก 

 แนวคิดและซิปโมเดลในการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam 's CIPP Model) 

ดงักล่าว  เร่ิมจาก ในปี ค.ศ.1971 สตฟัเฟิลบีมและคณะไดเ้ขียนหนังสือทางการประเมินออกมาเล่ม

หน่ึงช่ือ “Educational Evaluation and Decision Making” หนังสือเล่มน้ีได้เป็นท่ียอมรับกันอย่าง

กวา้งขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะไดใ้ห้แนวคิดและวิธีการทางการวดัและประเมินผลการศึกษา

ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสตฟัเฟิลบีมก็ไดเ้ขียนหนงัสือเก่ียวกบัการประเมินและรูปแบบของ

การประเมินอีกหลายเล่มอยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้า่ท่านผูน้ี้เป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาทฤษฎี 

เป็นจนเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในปัจจุบนัเรียกวา่ CIPP Model (ภาพท่ี 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 แผนภาพความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจ และประเภทของการประเมินแบบ CIPP Model 

CIPP-I Model 

ส าหรับเทคนิคซ่ึงเป็นการประยุกต์จาก CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam และคณะ  
(และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) นอกจากน าไปใช้ในการวิเคราะห์โครงการก่อน
ตดัสินใจแลว้  ยงัพร้อมน าไปใช้เป็นตวัแบบในการติดตามประเมินผล ส าหรับการประเมินผลแผน/ 
โครงการ โดยมีแนวทางดงัน้ี 

ประเภทการประเมิน

ประเภทการประเมิน 
ประเภทการตดัสินใจ

ประเภทการประเมิน 
การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 

(Context Evaluation) 
 
การประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้/ตวัป้อน 

(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

 

การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

 
การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง

(Structuring Decisions) 

การตดัสินใจเพื่อนโครงการไปปฏิบติั 

(Implementation Decisions) 

การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 
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1) การประเมินบริบท หรือ ส่ิงแวดล้อมของแผน/โครงการ (Context Evaluation) 

เป็นการประเมินปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อแผน/โครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/ 

โครงการ ได้แก่ ปัจจยัด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี การประเมิน 

บริบทเป็นการตรวจสอบว่าปัจจยัภายนอกดงักล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ 

แผน/โครงการหรือไม่ เพียงใด หรือในอีกมิติหน่ึงอาจประเมินว่า แผน/โครงการนั้ นๆ มีความ 

สอดคลอ้งกบับริบทหรือปัจจยัภายนอกดงักล่าวมากนอ้ยเพียงใด 

2) การประเมินปัจจยัน าเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปัจจยัน าเข้าหรือ 

ทรัพยากรต่างๆ ท่ีน าเขา้มาใชส้ าหรับการด าเนินแผน/โครงการวา่เพียงพอหรือไม่ คุณภาพเป็นอยา่งไร 

และถูกใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัจจยัน าเขา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ วตัถุดิบ วสัดุ 

อุปกรณ์ ฯลฯ การประเมินปัจจยัน าเข้ายงัท าให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของแผน/ 

โครงการเกิดจากปัจจยัน าเขา้หรือไม่ เพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ 

กิจกรรมขั้นตอนต่างๆ และวิธีการด าเนินแผน/โครงการว่า เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ ใน

กรณีท่ีประเมินในช่วงด าเนินการการประเมินกระบวนการจะท าใหท้ราบถึงขอ้ดีและขอ้บกพร่อง ของ

การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความเหมาะของกิจกรรม และ

ขั้นตอนการด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ ในกรณีท่ีเป็นการประเมิน เม่ือ

แผน/โครงการส้ินสุดลงแลว้ จะช่วยให้ทราบว่า ความส าเร็จหรือลม้เหลวของแผน/โครงการเกิด จาก

กระบวนการด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจากแผน/ 

โครงการกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ ท่ีวางไว ้ทั้งด้านปริมาณ (Quantity) และดา้น 

คุณภาพ (Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งระหวา่งด าเนินงานในกรณีท่ีแผน/โครงการนั้นมีผลผลิต

ออกมาเป็นระยะๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดแผน/โครงการเพื่อดูผลผลิตรวมจากแผน/ โครงการ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบ 

ผลกระทบของแผน/โครงการทั้งด้านบวกและด้านลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอ่ืนๆ ชุมชน 

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ั้งในระหว่างท่ีมีการด าเนินงานและเม่ือแผน/ 

โครงการส้ินสุดแลว้ 
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โดยสรุปการใช้เทคนิค CIPP-I Model ประกอบด้วย  การประเมินบริบท หรือ 

ส่ิงแวดลอ้มของแผน/โครงการ, การประเมินปัจจยัน าเขา้, การประเมินกระบวนการ,  การประเมินผล

ผลิต และการประเมินผลกระทบ ซ่ึงมกัจะน ามาใช้ในการประเมินผลโครงการ หรือ หน่วยการผลิต 

เพราะสามารถประเมินผลทั้งในระบบย่อยและระบบรวมส าหรับปัจจยัภายใน (การประเมินปัจจยั

น าเข้า, การประเมินกระบวนการ,  การประเมินผลผลิต) อีกทั้งยงัมีการ ประเมินบริบทท่ีเป็นการ

ประเมินปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อโครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/ โครงการ และ

ผลกระทบทั้งดา้นบวกและดา้นลบท่ีมีต่อกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลดงักล่าว มาใชป้ระกอบ

ในการประเมินโครงการ ได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงในการศึกษาการประเมินผลการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีศึกษาของโครงการก่อสร้างบริษทัแห่ง

หน่ึง ในคร้ังน้ีได้มีการน าแนวคิดการประเมินเชิงระบบ  มาใช้ในการประเมินผล โดยการก าหนด

ประเด็นการประเมินผล  ตวัช้ีวดั ค่าน ้ าหนัก   ส าหรับแต่ละประเด็น ตามองค์ประกอบการประเมิน 

ไดแ้ก่ ปัจจยัเขา้ (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผลผลิต (Output) ของทฤษฎี

ระบบ และ สรุปคะแนนและผลการประเมิน  

2.4   แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบั SWOT Analysis 

SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการ วิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายใน และการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซ่ึ งการวิ เคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

องค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมีผลด้านโอกาสท่ี

เอ้ืออ านวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค์กร (SWOT Analysis:  ของ อลัเบิร์ต ฮมั

ฟรี: Albert Humphrey, 1960) 

(1) องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 

การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเพื่อหาขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบ หรือ จุดแขง็ จุดอ่อน

ขององค์กร ซ่ึง “จุดแข็ง” หมายถึง ขีดความสามารถภายในท่ีองค์กรมีอยู่เม่ือ เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

ส่วน “จุดอ่อน” หมายถึง ลกัษณะขององคก์รท่ีท าให้ความสามารถขององคก์ร ลดลง หรือดอ้ยกวา่เม่ือ

เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ควร พิจารณาปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้น

การเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย ์
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(2) องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบ ต่อการ

ด าเนินงานขององค์กร ซ่ึง “โอกาส” หมายถึง ผลรวมของสภาพการณ์ต่างๆ รอบตวั ทั้งเวลา สถานท่ี 

หากองค์กรท าอะไรแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากส่ิงเหล่าน้ี ส่วน “อุปสรรค” หมายถึง 

เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนแลว้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร การวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์รควรพิจารณาปัจจยัต่างๆ ในดา้น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาการเทคโนโลย ีและ

การแข่งขนั 

การน าสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือ SWOT มาใช้ ด าเนินการ

ประเมิน โดยประยุกตใ์ห้สามารถผสมผสานกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดนั้น อาจด าเนินการ ไดด้งัตารางท่ี 

2.1 ต่อไปน้ี 

ตารางที ่2.1 การประยุกต์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจยัภายใน 

ปัจจยัภายนอก 

S 

จุดแข็งภายในองค์กร 

W 

จุดอ่อนภายในองค์กร 

O 

โอกาสภายนอก 

SO 

การน าขอ้ไดเ้ปรียบของจุดแขง็ภายใน
และโอกาสภายนอกมาใช ้

WO 

การแกไ้ขจุดอ่อนภายในโดยพิจารณาจาก
โอกาสภายนอกท่ีเป็นผลดีต่อองคก์ร 

T 

อุปสรรคภายนอก 

ST 

การแกไ้ขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดย

น าจุดแขง็ภายในมาใช ้

WT 

การแกไ้ขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนั

เกิดจากจุดอ่อนภายในองคก์รและอุปสรรค
ภายนอก 

ท่ีมา: ชูเพญ็ วบุิลสันติ, 2541: 205. 
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กลยุทธ์ท่ีองค์กรจะน าไปปฏิบติัควรเป็นกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดและ/หรือเป็นกลยุทธ์ท่ีมี ความ

เป็นไปไดส้ าหรับองคก์ร โดยพิจารณาจากกลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากตารางท่ี 2.1 ดงักล่าว

ดงัน้ี 

(1) กลยุทธ์ SO เป็นการน าจุดแข็งและโอกาสภายนอกท่ีองค์กรจึงมีหรือพึ่ง จะหาได้มาใช้

ประโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

(2) กลยทุธ์ WO เป็นการหาวธีิแกไ้ขจุดอ่อนหรือจุดดอ้ยภายในองคก์ร โดยพิจารณาน าโอกาส

ภายนอกท่ีจะเอ้ืออ านวยผลดีหรือผลประโยชน์ต่อองคก์รมาใชใ้หม้ากท่ีสุด 

(3) กลยุทธ์ ST เป็นการน าจุดแข็งภายในขององค์กรมาใชป้ระโยชน์ให้มาก ท่ีสุด และแกไ้ข

หรือท าใหอุ้ปสรรคภายนอกลดนอ้ยลงท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แมว้า่ในบางคร้ังจุด แขง็ขององคก์รอาจ

ไม่สามารถลบล้างอุปสรรคให้หมดไปได้ แต่ก็เป็นการลดความเสียหายท่ีอาจ เกิดข้ึนให้เหลือน้อย

ท่ีสุด 

(4) กลยุทธ์ WT เป็นการพยายามแก้ไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอนัเกิด จากจุดอ่อน

ภายในขององค์กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต่อการ ด าเนินการของ

องคก์ร องคก์รจ าเป็นตอ้งหาทางหลีกเล่ียงจากความเสียหายเหล่านั้น และประคองตวั เพื่อความอยูร่อด

ซ่ึงอาจตอ้งมีการคิดกลยทุธ์ใหม่ 

โดยสรุป SWOT Analysis เป็นการประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประกอบด้วยการ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ซ่ึงการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะวิเคราะห์ถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของ

องค์กร ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรจะวิเคราะห์ถึงส่ิงท่ีมีผลด้านโอกาสท่ี

เอ้ืออ านวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์ร ซ่ึงนิยมใชใ้นการประเมินองคก์ร หรือ 

หน่วยระบบสืบเน่ืองจากเป็นการประเมินระบบทั้ งปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้ งหมด 4 

องค์ประกอบดังกล่าว  และในการศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษทัแห่งหน่ึงในคร้ังน้ี  ได้

ท  าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 10 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการ

ดา้นความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  จากผลการสรุปค าตอบ จากการ

สัมภาษณ์ดงักล่าวน าไปสู่  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยการใช้ SWOT Analysis และ  ใช้ TOWS Matrix   มา
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วิเคราะห์กลยุทธ์การพฒันา การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ต่อไป 

2.5 การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment) 

การประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สถานประกอบกิจการ ตอ้งด าเนินการจดัการช้ีบ่งอนัตรายโดยครอบคลุมถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ลูกจา้ง จากนั้นจึงท าการประเมินระดบั ความเส่ียง และการจดัท าแผนการจดัการความเส่ียง ทั้งน้ีสถาน
ประกอบกิจการสามารถเลือกใช้วิธีการช้ีบ่งอนัตราย และประเมินระดบัความเส่ียงให้เหมาะสมกบั
ลักษณะของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ความหมายของค าท่ีใช้ใน
มาตรฐานการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในการท างาน 
มีดงัต่อไปน้ี  

(สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (องค์กร
มหาชน) มาตรฐานการประเมินความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มปอ. 402: 2561) 

1. การช้ีบ่งอนัตราย หมายถึง กระบวนในการค้นหาอนัตรายท่ีมีอยู่และการระบุลักษณะ
อนัตราย  

2. การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการในการประมาณระดับความเส่ียงว่าความ
เส่ียงนั้นอยูใ่นระดบัใด  

3. การประสบอันตรายจากการท างาน หมายถึง การท่ีลูกจ้างได้รับอนัตรายทางกายหรือ
ผลกระทบทางจิตใจหรือเสียชีวิตเน่ืองจากการท างานหรือป้องกนัรักษาประโยชน์ให้แก่นายจา้งหรือ
ตามค าสั่งของนายจา้ง โดยมีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดอุบติัเหตุจากการทางาน และ/หรือการ
เจบ็ป่วยหรือเกิดโรคจากการท างาน 

2.5.1  ข้อก าหนดทัว่ไป 

ความเส่ียง หมายถึง ผลลพัธ์ของความน่าจะเกิดอนัตรายและผลจากอนัตรายนั้น ซ่ึงค านวณได้
จากการน าค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสของการเกิดอันตราย คูณกับความรุนแรงของอันตราย      
ความเส่ียง = โอกาสของการเกิดอนัตราย x ความรุนแรงของอนัตราย 

 

 



19 
 

เน่ืองจากความเส่ียงในสถานท่ีท างานแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกนั ดงันั้น สถานประกอบ
กิจการตอ้งด าเนินการ ช้ีบ่งอนัตรายโดยครอบคลุมทุกอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัลูกจา้ง จากนั้นจึงท า
การประเมินระดบัความเส่ียง และจดัท าแผนจดัการความเส่ียง ซ่ึงมีหลกัการส าคญัในการด าเนินการ 
ดงัน้ี  

1) การช้ีบ่งอนัตราย 

นายจา้งตอ้งท าการแจกแจงอนัตรายต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นแต่ละขั้นตอนของการท างาน 
โดยเร่ิมตั้ งแต่การจัดเก็บ การขนถ่ายหรือขนย้าย การขนส่งวตัถุดิบ กระบวนการผลิต วิธีการ
ปฏิบติังานกบัเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมบ ารุง จนเสร็จส้ินกระบวนการท างาน 

2) การประเมินระดบัความเส่ียง 

นายจา้งตอ้งท าการวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาวการณ์ต่าง ๆ ท่ีเป็นสาเหตุ ท าให้เกิด
อนัตรายหรือมีอนัตราย แอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการท างาน ซ่ึงน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุจากการ
ท างาน และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ เช่น การเกิดเพลิงไหม ้การระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมี
หรือวตัถุอนัตราย เป็นตน้ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความรุนแรงของการเกิดอนัตรายเหล่านั้น  

3) การจดัท าแผนจดัการความเส่ียง  

นายจา้งตอ้งจดัท าแผนการดาเนินงานในการก าหนดมาตรการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และ สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงจาก
อนัตรายท่ี อาจเกิดข้ึน รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก เคร่ืองมืออุปกรณ์ บุคลากร และวิธีการ
ปฏิบติังาน เพื่อลดความเส่ียงของอนัตรายนั้น ๆ โดยการก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกนั เช่น 
การออกแบบ การใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีไดม้าตรฐาน การท างานถูกตอ้งตามล าดบัขั้นตอน การบ ารุงรักษา
เคร่ืองจกัร อยา่งสม ่าเสมอ การตรวจตรา การฝึกอบรม เป็นตน้  

2.5.2  การด าเนินการประเมินความเส่ียง 

1) นายจ้างต้องจดัตั้ งคณะท างานประเมินความเส่ียง ควรประกอบด้วย ผูบ้ริหาร 
หวัหนา้งานช่างเทคนิค วศิวกร เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

2) ในการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง นายจา้งตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

(1) นายจา้งตอ้งจดัทาขั้นตอนการด าเนินงานการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมิน
ระดบัความเส่ียง 

(2) นายจา้งตอ้งช้ีบ่งอนัตรายและประเมินระดบัความเส่ียง ซ่ึงครอบคลุมถึง 
(2.1) กิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าและไม่เป็นประจ า 
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(2.2) พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภยัของลูกจา้ง ขีดความสามารถของร่างกาย และ
ท่าทางในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 

(2.3) การออกแบบพื้นท่ีท างาน สถานีงาน การติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ และ
กระบวนการในการท างาน รวมถึงการออกแบบดา้นการยศาสตร์ 

(2.4) กิ จก รรม และสภ าพ แวดล้อม ใน ก ารท างาน  ของผู ้ รับ เห ม า
บุคคลภายนอก และผูเ้ยีย่มชม 

(2.5) การเปล่ียนแปลงหรือข้อเสนอให้มีการเปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ์ 
กระบวนการ วธีิปฏิบติังาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการ 

(2.6) การปรับปรุงระบบการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมถึงการเปล่ียนแปลงชัว่คราวและมีผลต่อการปฏิบติังาน กระบวนการ
และกิจกรรมต่างๆ  

(2.7) เม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ และมีการสอบสวน
แลว้ 

3) นายจา้งตอ้งทบทวนการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินระดบัความเส่ียงตามช่วงเวลาท่ี
ก าหนด 

4) นายจา้งตอ้งให้ผูรั้บเหมา มีส่วนร่วมในการช้ีบ่งอนัตรายและประเมินระดบัความ
เส่ียงพร้อมทั้งมีการส่ือสารความเส่ียงไปยงัลูกจา้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5) นายจา้งตอ้งจดัท าและเก็บบนัทึกการช้ีบ่งอนัตรายและการประเมินความเส่ียง 

2.5.3  การช้ีบ่งอนัตราย 

1. ในการช้ีบ่งอนัตราย คณะท างานประเมินความเส่ียงควรจดัท าเป็นบญัชีรายการ
อนัตรายโดยพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1) แหล่งก าเนิดของอนัตราย 
(1) อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร รวมถึงบริภณัฑไ์ฟฟ้า 
(2) วตัถุดิบ วสัดุ สารเคมีต่าง ๆ และผลิตภณัฑ ์
(3) สถานท างาน 
(4) การขนส่ง และการขนยา้ย 
(5) แหล่งอนัตรายอ่ืนๆ 

2) บุคคลและอวยัวะส่วนท่ีได้รับอนัตราย รวมถึงส่ิงของหรือทรัพยสิ์นท่ีได้รับ
ความเสียหาย 

3) ลกัษณะของอนัตราย เช่น  
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(1) การตกจากท่ีสูง 
(2) การล่ืน หกลม้ 
(3) การถูกกระแทก ถูกตี 
(4) การถูกหนีบ ถูกบีบ 
(5) การถูกบด กดทบั 
(6) การถูกของแหลมมีคมตดั บาด ท่ิม แทง 
(7) การสัมผสัสารเคมี 
(8) การถูกไฟฟ้าช็อต 
(9) การสัมผสัความร้อน ความเยน็ รังสี เสียงดงั 
(10) การถูกไฟไหม ้
(11) การโดนระเบิด 

2. คณะท างานประเมินความเส่ียง อาจเลือกใชว้ิธีการช้ีบ่งอนัตรายวธีิใดวิธีหน่ึง หรือ

หลายวิธีก็ได ้ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมตามลกัษณะการประกอบกิจการ หรือลกัษณะความเส่ียงจาก

อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประกอบกิจการ เช่น วธีิการวเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั (Job Safety 

Analysis: JSA) วิธี Checklist วิธี What If Analysis วิธี Hazard and Operability Studies (HAZOP) วิธี 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) วิ ธี  Fault Tree Analysis (FTA) ห รื อ วิ ธี  Event Tree 

Analysis (ETA) เป็นตน้ 

3. กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทางาน  
1) นายจา้งตอ้งจดัท าขั้นตอนการด าเนินงานในการช้ีบ่งและติดตามกฎหมายความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบกิจการให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

2) นายจา้งตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และก าหนดผูรั้บผดิชอบในการ
น ากฎหมายไปปฏิบติัและรักษาไวใ้นสถานประกอบกิจการ 

3) นายจา้งต้องมีการประเมินความสอดคล้องในการปฏิบติัตามกฎหมายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

4) นายจา้งตอ้งจดัท าและเก็บบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ในการด าเนินการประเมินความเส่ียง ให้คณะท างานประเมินความเส่ียงพิจารณา

ประเมินความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ ดว้ยไดแ้ก่  

1) การประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพ (Health Risk Assessment) 
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2) การประเมินความเส่ียงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics Risk Assessment) อาจ
ใชว้ิธี Rapid Upper Limb Assessment (RULA) เพื่อประเมินท่าทางการทางานของร่างกายส่วนบนวิธี 
Rapid Entire Body Assessment (REBA) เพื่อประเมินท่าทางการทางานของร่างกายทั้งล าตวัวธีิ RULA 
for Computer Users เพื่อประเมินท่าทางของร่างกายสาหรับการปฏิบติังานคอมพิวเตอร์ 

2.5.4  การประเมินระดับความเส่ียง  
1) ในการประเมินระดบัความเส่ียง คณะท างานประเมินความเส่ียงควรใชห้ลกัเกณฑ์

การพิจารณาต่อไปน้ี 
(1) พจิารณาถึงโอกาสของการเกิดอนัตราย 
(2) พิจารณาถึงความรุนแรงของอนัตราย 

2) คณะท างานประเมินความเส่ียง ด าเนินการประเมินระดบัความเส่ียงโดยพิจารณา
ระดบัโอกาสและระดบัความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน ลงในตารางการประเมินระดบัความเส่ียง ซ่ึงการแบ่ง
ระดบัโอกาสและระดบัความรุนแรงอาจเป็น 3 x 3 หรือ 4 x 4 หรือ 5 x 5 

2.5.5  การจัดท าแผนจัดการความเส่ียง 

คณะท างานประเมินความเส่ียง ควรน าผลการประเมินระดบัความเส่ียงมาเรียงลาดบั จากความ
เส่ียง ท่ียอมรับไม่ได้ ความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงท่ียอมรับได้ และความเส่ียง
เล็กนอ้ย เพื่อใช ้ในการพิจารณาความเร่งด่วนในการน าไปวางแผนการจดัการความเส่ียง ดงัน้ี 

1) หากเป็นความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ งานจะเร่ิมหรือท าต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลด
ความเส่ียงให้ค่าระดบัลง ถา้ไม่สามารถลดความเส่ียงลงได ้ถึงแมจ้ะใช้ความพยายามหรือทรัพยากร
อยา่งเตม็ท่ีแลว้ก็ตาม ตอ้งหา้มท างานต่อไปอยา่งเด็ดขาด 

2) หากเป็นความเส่ียงสูง สถานประกอบกิจการตอ้งลดความเส่ียงลงก่อนจึงเร่ิมทา
งานได ้ตอ้งจดัสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอเพื่อลดความเส่ียงนั้น ถา้ความเส่ียงเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตหรือระหวา่ง การปฏิบติังานจะตอ้งมีการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

3) หากเป็นความเส่ียงปานกลาง สถานประกอบกิจการจะตอ้งพยายามลดความเส่ียง
ลง โดยมีการพิจารณาค่าใช้จ่ายของการป้องกนัอย่างรอบคอบ มาตรการเพื่อลดความเส่ียงจะต้อง
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือความเส่ียงระดับปานกลางมีความสัมพนัธ์กับอนัตราย
ร้ายแรง ควรท าการประเมินเพิ่มเติมดว้ยเทคนิคการประเมินความเส่ียงท่ีเหมาะสม เพื่อหามาตรการท่ี
จะลดโอกาสการเกิดอนัตรายให้น้อยลง ซ่ึงเป็นหลกัการพิจารณาความจ าเป็นในการปรับปรุงแกไ้ข
มาตรการควบคุมต่อไป 

4) หากเป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้สถานประกอบกิจการอาจไม่ตอ้งมีการควบคุม
เพิ่มเติม การพิจารณามาตรการควบคุมเพิ่มเติมอาจจะทาเม่ือเห็นว่าสามารถลดความสูญเสียให้กับ
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สถานประกอบกิจการได ้การติดตามตรวจสอบยงัคงตอ้งทาเพื่อให้แน่ใจวา่การควบคุมยงัคงมีอยูแ่ละ
ใชไ้ดผ้ล 

5) หากเป็นความเส่ียงเล็กนอ้ย สถานประกอบกิจการอาจไม่ตอ้งมีการด าเนินการใดๆ 
เพิ่มเติมแต่ยงัคงตอ้งมีการทบทวนความเส่ียงตามความเหมาะสม 

โดยสรุป การประเมินระดบัความเส่ียงโดยนายจา้งตอ้งท าการวิเคราะห์ปัจจยัหรือ
สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นสาเหตุ ท าให้เกิดอนัตรายหรือมีอนัตราย แอบแฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนการ
ท างาน ซ่ึงน าไปสู่การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบติัเหตุ เช่น การเกิดเพลิง
ไหม ้การระเบิด การร่ัวไหลของสารเคมีหรือวตัถุอนัตราย เป็นตน้ โดยพิจารณาถึงโอกาสและความ
รุนแรงของการเกิดอนัตรายเหล่านั้น และในการศึกษา การประเมินผล การจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษทัแห่ง
หน่ึงในคร้ังน้ีไดน้ าวธีิการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั (Job Safety Analysis: JSA)  เป็นส่วนหน่ึง
ของการประเมินผล ในดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input)  

2.6 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม พอสรุป

ไดด้งัน้ี 

  2.6.1  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 

2554 

พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนท่ี 4 ก ลงวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2554 นบัเป็นกฎหมายท่ี

รวบรวมขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานโดยตรงเป็น

ฉบบัแรกของประเทศไทย เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากในปัจจุบนัมี

การน าเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอนัตรายมาใช้ในกระบวนการ

ผลิต การก่อสร้าง และบริการ แต่ขาดการพฒันาความรู้ความเขา้ใจควบคู่กนัไป ท าใหส่้งผลกระทบต่อ

ผูใ้ชแ้รงงานในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และก่อให้เกิดอนัตราย

จากการท างาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอนัเน่ืองจากการท างานซ่ึงมี

แนวโนม้สูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึนดว้ย ประกอบกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มี

หลกัการส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการคุม้ครองแรงงานทัว่ไปและมีขอบเขตจ ากดัไม่สามารถก าหนดกลไก

และมาตรการบริหารงานความปลอดภยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นเพื่อประโยชน์ในการวาง
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มาตรการควบคุม ก ากบั ดูแล และบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานอย่างเหมาะสม สมควรมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นการเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี โดยสาระของ

พระราชบญัญติัประกอบไปดว้ย 8 หมวด รวม 74 มาตรา ปัจจุบนัไดอ้อกกฎหมายชั้นรองมารองรับใน

การบงัคบัใช้อีกหลายมาตราและโดยอาศยัความตามมาตรา 6 และมาตรา 103 ของพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน ดงัน้ี 

2.6.2  กฎหมายความปลอดภัยภายใต้พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่

เกีย่วข้อง ดังนี ้

  1) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 

สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 

(1)  ใชบ้งัคบัแก่สถานประกอบกิจการ ต่อไปน้ี 

-  เหมืองแร่เหมืองหิน ปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี 

-  โรงงานอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ ธุรกิจพลงังาน 

-  งานก่อสร้าง 

-  การขนส่งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ่ายสินคา้ 

-  สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือก๊าซ 

-  โรงแรม 

-  หา้งสรรพสินคา้ 

-  สถานพยาบาล 

-  สถาบนัทางการเงิน 

-  สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

-  สถานบนัเทิง กีฬา นนัทนาการ 

-  สถานปฏิบติัการทางเคมีหรือชีวภาพ 

-  ส านกังานท่ีสนบัสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12) 

-  กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 
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(2) นิยามความหมาย  “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน” “เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน” “ลูกจา้งระดบัปฏิบติัการ”  “ลูกจา้งระดบัหัวหน้า

งาน” “ลูกจา้งระดบับริหาร” “คณะกรรมการ”  เป็นตน้ 

(3) ก าหนดมาตรฐานทั่วไป ให้มีข้อบังคบัและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ

ท างาน ให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการท างานอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั มีการควบคุม ก ากบั 

ดูแล โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานทุกระดบั 

(4) ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้ม ในการท างานของสถานประกอบกิจการ 

(5) ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(6) ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการแจง้ การส่งเอกสาร และการเก็บเอกสารหลกัฐาน 

ส่งผลการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคขั้นสูง (จปท.) และระดบั

วิชาชีพ (จปว.) ต่ออธิบดีทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ภายในไม่เกิน 30 วนันับแต่วนัท่ีครบก าหนด เม่ือ

ลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือสูญหายตามกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทน ให้นายจา้งแจง้ต่อ

อธิบดีภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีทราบหรือควรจะไดท้ราบ 

 2) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 

สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 

(1)   นิยามความหมาย  งานก่อสร้าง อาคาร เขตก่อสร้าง  เขตอนัตราย อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เสาเข็ม เสาเข็มเจาะ การตอกเสาเข็ม เคร่ืองตอกเสาเข็ม แคร่ลอย  ก าแพงพืด ค ้ายนั เคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ 

ลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว ลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว ลวดสลิง นัง่ร้าน 

(2)   ก าหนดมาตรฐานทัว่ไป ให้จดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัในการท างานส าหรับ

งานก่อสร้าง ให้มีผูค้วบคุมงานก่อสร้างตรวจการท างานทุกขั้นตอน ให้มีรักษาความสะอาดในเขต

ก่อสร้าง จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ แยกขยะและก าจดัทิ้ง 

(3)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัเขตก่อสร้าง ใหก้ าหนดบริเวณเขตก่อสร้าง เขตอนัตราย 
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(4)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับงานไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย จัดให้มีแผนผัง

วงจรไฟฟ้าซ่ึงมีวศิวกรลงนามรับรอง 

(5)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบังานเจาะและงานขุด  ใหมี้ราวกั้นหรือร้ัวกนัตก แสงสวา่ง 

และป้ายเตือนอนัตราย 

(6)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบังานก่อสร้างท่ีมีเสาเขม็และก าแพงพืด 

(7)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัค ้ายนั การใชค้  ้ายนั ใหมี้การค านวณออกแบบและควบคุม

การใช้ โดยมีวิศวกรรับรอง ให้สร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบค ้ ายนัให้มัน่คงแข็งแรงและมี

ความปลอดภยั 

(8)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรและป้ันจัน่ 

(9)   ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราวและลิฟตโ์ดยสารชัว่คราว 

(10)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับเชือก ลวดสลิง และรอก ตอ้งควบคุมดูแลให้มีการใช้

เชือกหรือลวดสลิงท่ีมีขนาดเหมาะสมกบัร่องรอก และเชือกหรือลวดสลิงตอ้งไม่ผุเป่ือยหรือช ารุดจน

ท าใหข้าดความแขง็แรงทนทาน 

(11) ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัทางเดินชัว่คราวยกระดบัสูง ให้จดัสร้างทางเดินนั้นดว้ย

วสัดุท่ีมีความแขง็แรงสามารถรับน ้าหนกับรรทุกจรไดต้ามสภาพการใชง้านจริง 

(12)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการท างานในสถานท่ีท่ีมีอนัตรายจากการตกจากท่ีสูง 

การพงัทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวสัดุ 

(13)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบังานอุโมงค์ ให้มีการอบรมวิธีท างานในอุโมงค์และวิธี

ป้องกนัอนัตราย 

(14)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับงานก่อสร้างในน ้ า จดัท าแผนฉุกเฉินกรณีเกิดภยัจาก

ธรรมชาติ และจดัใหมี้การอบรมและฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉิน 

(15)  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการร้ือถอนท าลาย การร้ือถอนท าลายส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้ง

ขออนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

(16) ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการคุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  ให้จดัและดูแล

ใหลู้กจา้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีท างาน 

 3) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2562 
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สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 

(1) นิยามความหมาย การตรวจสุขภาพ งานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง 

(2)  ก าหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ให้นายจา้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง

ท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังแรกให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับลูกจา้ง

เขา้ท างานและตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(3)  ก าหนดหลักเกณฑ์การบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพ  ให้

นายจา้งจดัใหมี้สมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ

ก าหนด และใหน้ายจา้งบนัทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งตาม

ผลการตรวจของแพทย์ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจสุขภาพ ให้นายจา้งมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัให้แก่

ลูกจา้งเม่ือส้ินสุดการจา้ง 

 4) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีตรวจสุขภาพของลูกจา้งและส่งผลการตรวจ

แก่พนกังานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547 

สาระส าคญัของกฎหมาย คือ 

(1) นิยามความหมาย การตรวจสุขภาพ งานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียง 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ์การตรวจสุขภาพ ให้นายจา้งจดัให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจา้ง

ท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์หรือท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีอธิบดี

ประกาศก าหนด โดยตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังแรกให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับลูกจา้ง

เขา้ท างานและตรวจสุขภาพลูกจา้งคร้ังต่อไปอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์การบันทึกผล การแจ้ง และการส่งผลการตรวจสุขภาพ  ให้

นายจา้งจดัใหมี้สมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัปัจจยัเส่ียงตามแบบท่ีอธิบดีประกาศ

ก าหนด และใหน้ายจา้งบนัทึกผลการตรวจสุขภาพของลูกจา้งในสมุดสุขภาพประจ าตวัของลูกจา้งตาม

ผลการตรวจของแพทย์ทุกคร้ังท่ีมีการตรวจสุขภาพ ให้นายจา้งมอบสมุดสุขภาพประจ าตวัให้แก่

ลูกจา้งเม่ือส้ินสุดการจา้ง 
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5) กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 และ 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 

6) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั ความร้อน แสงสวา่ง และเสียง พ.ศ. 2549 

7) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบั เคร่ืองจกัร ป้ันจัน่ และหมอ้น ้า พ.ศ. 2552 

8) กฎกระทรวงก าหนดสถานท่ีท่ีห้ามนายจา้งให้ลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายุต  ่ากว่าสิบแปดปี

ท างาน พ.ศ. 2559 

9) กฎกระทรวงก าหนดอตัราน ้าหนกัท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานได ้

10) ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานในการท างานเก่ียวกบัรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547 

สรุป กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553   ไดก้  าหนดมาตรฐาน

ทัว่ไป ให้มีขอ้บงัคบัและคู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการท างาน ให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั

เก่ียวกับการท างานอย่างถูกต้องปลอดภัย มีการควบคุม ก ากับ ดูแล โดยก าหนดให้เป็นหน้าท่ี

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานทุกระดับ  ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกับ

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ในการท างานของสถานประกอบ

กิจการ ส่วนกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบังานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ก าหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการ

คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  ให้จดัและดูแลให้ลูกจา้งใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน

บุคคลตลอดเวลาท่ีท างาน ในการศึกษาคร้ังน้ีจะน าไปแนวคิดดงักล่าวไปใช้ในการประเมินผลการ

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานกรณีศึกษาโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึง ในส่วนของการประเมินดา้นปัจจยัเขา้ (Input) และ ปัจจยักระบวนการ 

(Process) 
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2.7 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
   เฉลิมชัย  ใยมุง (2562) ศึกษาประสิทธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึง  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก  (In-depth Interview) ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (Key Informants) คือ ผู ้บ ริหารผู ้มี อ  านาจในการ

ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารความปลอดภยัของบริษทัจ านวน 4 ท่าน ใช้เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT มาประเมินหา

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากผลการ

ประเมิน ท าการประเมินด้าน Input ต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุนงาน บุคลากร ความรู้ด้านความ

ปลอดภยัอุปกรณ์ความปลอดภยัและนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ไดผ้ลการประเมินท่ีดี  การ

ประเมินประสิทธิผลด้าน Process ต่าง ๆ การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั การมีส่วนร่วมของ

พนกังานการด าเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล การพฒันาและปรับปรุง ไดผ้ลการประเมินท่ีดี 

การประเมินประสิทธิผลดา้น Output การลดลงของอุบติัเหตุ ขอ้ร้องเรียนลดลง ไดผ้ลการประเมินท่ีดี

มากโดยสรุปรวมทุกด้านผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารความปลอดภยัของบริษทัถือว่ามี

ประสิทธิผลท่ีดีมากโดยบริษทักรณีศึกษา จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม

ตามท่ีกฎหมายทุกประการ และปฏิบติัตามมาตรการการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งครบถว้นแต่ยงัมีส่วนท่ีจะตอ้งปรับปรุงคือ การจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัให้ทนั

ต่อความตอ้งการใชง้านจะท าใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด  

สมจิตร เครือบุดดี  (2558)  ศึกษาประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 

กรณีศึกษา บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) คือ ผูบ้ริหารผูมี้อ านาจในการด าเนินงาน

ตามนโยบายการบริหารความปลอดภยัของบริษทัจ านวน 4 ท่าน ใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล คือ ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยใช ้SWOT มาประเมินหาจุดแข็ง 

(Strengths) จุด อ่อน  (Weaknesses) โอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากผลการ

ประเมิน ท าการประเมินด้าน Input ต่าง ๆ งบประมาณสนับสนุนงาน บุคลากร ความรู้ด้านความ

ปลอดภยั อุปกรณ์ความปลอดภยัและนโยบายความปลอดภยัของบริษทั ไดผ้ลการประเมินท่ีดี  การ

ประเมินประสิทธิผลด้าน Process ต่าง ๆ การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั การมีส่วนร่วมของ

พนกังาน การด าเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล การพฒันาและปรับปรุง ไดผ้ลการประเมินท่ีดี 
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การประเมินประสิทธิผลดา้น Output การลดลงของอุบติัเหตุ ขอ้ร้องเรียนลดลง ไดผ้ลการประเมินท่ีดี

มาก โดยสรุปรวมทุกด้านผลการประเมินประสิทธิผลการบริหารความปลอดภยัของบริษทัถือว่ามี

ประสิทธิผลท่ีดีมากไดค้ะแนนท่ี 90 เต็ม100 คะแนน ควรมีการจดัท าแผนการพฒันาการบริหารความ

ปลอดภยัในระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมดา้นงบประมาณและบุคลากรดา้นความปลอดภยัท่ีอาจมี

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ เพื่อการวิจยัเทคโนโลยกีารผลิตแบบใหม่เพื่อสนบัสนุนงาน

ดา้นความปลอดภยัและเพิ่มระบบการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความรวดเร็วมากข้ึน  

เมธี  ชาครนิพิท (2555) ศึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมใน อุตสาหกรรมก่อสร้าง: ศึกษากรณีโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นท่ี 4 

(ระยอง-แก่งคอย และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามมาตรการฯและปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 

โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รายงานผลการ

ปฏิบติัตามมาตรการฯ ของโครงการฯ รวมทั้งเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลปฐมภูมิจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ก่ียวขอ้งด้านส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานตาม

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการฯ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

และเป็นไปตามกฎหมาย/ขอ้ก าหนดอยา่งครบถว้น มีเพียงการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัและอาชี

วอนามยั ท่ีมีอตัราการเกิดอุบติัเหตุสูงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนด ปัจจยัสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จคือ 

เจา้ของโครงการฯมีนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัตามมาตรการฯ รวมทั้งการ

จดัสรรบุคลากรท่ีมีความรู้มาประจ าโครงการฯ เพื่อติดตามตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ผูรั้บเหมาหลกัมี

บุคลากรท่ีมีความรู้และการท่ีมีหน่วยงานราชการเขา้มาติดตามตรวจสอบทุกเดือน อีกทั้งโครงการฯ มี

การจดัตั้ งคณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงาน

ราชการ ตวัแทนจากชุมชนต่างๆ และเจา้ของโครงการฯ เป็นกรรมการร่วมกนั 

สิริมา เดชภิญญา (2561) ศึกษาการรับรู้การจดัการด้านความปลอดภยัของพนักงานบริษทั 

ABC ศึกษาการรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานบริษัท ABC ประชากรท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ี คือพนกังานท่ีปฏิบติังานของพนกังาน ABC จ านวน 450 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics)

ได้แก่ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) ผลการวิจยัพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์การฝึกอบรมเก่ียวกบั

ความปลอดภัยและไม่ เคยมีประสบการณ์การเกิดอุบัติ เหตุในการท างาน ส่วนพนักงานท่ี มี

ประสบการณ์การเกิดอุบติัเหตุในการท างานมากท่ีสุด จ านวน 1 คร้ัง และการรับรู้การจดัการดา้นความ
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ปลอดภยัของพนกังานพบว่า พนกังานมีการรับรู้การจดัการดา้นความปลอดภยัของบริษทั ABC โดย

ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานมีการรับรู้การ

จดัการด้านความปลอดภยัของบริษทั ABC มากท่ีสุด คือ ดา้นการจดัองค์การความปลอดภยัในการ

ท างาน รองลงมาคือดา้นการวางแผนงานดา้นความปลอดภยัดา้นการจดัการความปลอดภยัและอาชีวอ

นามยัเพื่อลดอุบติัเหตุและความสูญเสียดา้นการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยั

ด้านการควบคุมงานด้านความปลอดภัยด้านการด าเนินนโยบายความปลอดภัยด้านการก าหนด

นโยบายความปลอดภยัในการท างานและพนกังานมีการรับรู้การจดัการดา้นความปลอดภยันอ้ยท่ีสุด

คือดา้นความเป็นผูน้ าดา้นความปลอดภยัในการท างานตามล าดบั 

ปนัดดา ไชยชมภู และธันวดี รู้รอบ (2555) ได้ด าเนินการวิจยัประเมินผล โครงการพฒันา

ตน้แบบอ าเภอควบคุมโรคเขม้แข็งแบบยัง่ยืนในพื้นท่ีสาธารณสุขเขต 14 ปี 2555 โดยใช้รูปแบบการ

ประเมินผลของสเตก (Stake’s Evaluation Model) ในการประเมินโครงการใน 2 มิติคือ มิติในแนวตั้ง 

และมิติในแนวนอน โดยการประเมินมิติในแนวตั้ ง คณะผู ้วิจ ัยได้น ารูปแบบ CIPP Model ของ 

Stufflebeam เพื่อประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมโครงการ (Context) 

ปัจจยัน าเข้า (Input)  กระบวนการด าเนินการ (Process) ผลผลิตของโครงการ (Product) และการ

ประเมินมิติในแนวนอน เป็นการประเมิน ความพึงพอใจ ความคาดหวงั และส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง ตลอดจน

น าเสนอปัญหา อุปสรรคจากการด าเนินโครงการ ทั้งน้ี เพื่อน าผลการวิจยัมาปรับปรุงโครงการ ให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตรงตามวตัถุประสงค์ของโครงการ อนัจะน ามาสู่การบรรลุเป้าหมาย และพนัธกิจของ

องค์การต่อไป เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) แบบสอบถาม เพื่อประเมินโครงการ มิติใน

แนวตั้ง และมิติในแนวนอน 2) แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ และ 3) การสังเกตอย่างมีส่วน

ร่วมในระหวา่งด าเนินงาน กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั เป็น บุคลากรสาธารณสุข และ/หรือ ภาคีเครือข่าย

อ่ืนๆ ผูข้บัเคล่ือนหรือเก่ียวขอ้งกบังานอ าเภอเขม้แข็ง เช่น บุคลากรในระดบัจงัหวดัทุกจงัหวดัในเขต

สาธารณสุข 14 ระดบัอ าเภอ 4 อ าเภอตน้แบบและ 14 อ าเภอเรียนรู้ โรงพยาบาลชุมชน  ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แกนน าชุมชน 

โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเต็มใจให้ข้อมูลผล

การศึกษาพบว่าปัจจัยทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมโครงการ ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการด าเนินการ และผลผลิตของโครงการ ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้การด าเนินโครงการ

ประสบความส าเร็จ ไม่วา่จะเป็นความสอดคลอ้งของโครงการกบับริบท/ปัญหาของพื้นท่ีกบั นโยบาย

ขององค์การ/หน่วยงานภาคีเครือข่าย การมีปัจจยัเบ้ืองตน้ คือ ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลท่ีมี
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ความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น ความพร้อมดา้นทรัพยากรเทคโนโลยี ความพร้อมดา้นงบประมาณ 

ท าให้การด าเนินโครงการพฒันาอ าเภอตน้แบบเชิงคุณภาพ สามารถตอบสนองวตัถุประสงค์ของ

โครงการฯ ไดเ้ป็นอยา่งดี จากการประเมินมิติในแนวนอนพบวา่ การด าเนินงานมีความสอดคลอ้งกบั

ความคาดหวงัของภาคีเครือข่าย ทั้งด้านการสนับสนุนปัจจยัเบ้ืองตน้ การนิเทศติดตาม และการจดั

กระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี ยงัขาดการประสานนโยบายท่ีชดัเจนในระดบัจงัหวดัและภาคีเครือข่ายอ่ืน 

นอกเหนือจากหน่วยงานสาธารณสุข การพฒันาทกัษะการบริหารจดัการขอ้มูลและการจดัการเชิง

ระบบ  รวมถึงการสร้างความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงนบัวา่มีความจ าเป็นท่ีจะท าให้

การแกปั้ญหาสาธารณสุขในพื้นท่ีมีความเขม้แข็ง ครอบคลุม และย ัง่ยืนปัญหาและขอ้เสนอแนะท่ีได้

จากการประเมินโครงการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโครงการในดา้นต่างๆ 

เช่น 1) ดา้นนโยบาย ควรมีความชดัเจน เป็นรูปธรรม และผลกัดนัให้เป็นนโยบายในระดบัจงัหวดั 2) 

ดา้นกระบวนด าเนินงาน  ควรเนน้การปรับแนวคิดของภาคีเครือข่าย การจดัการเชิงระบบ การแกไ้ขท่ี

รากของปัญหา และการมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของปัญหาของภาคีเครือข่ายท่ีมาจากทุกหน่วยงาน/องคก์าร 

รวมถึงประชาชนในพื้นท่ี 3) ด้านการพัฒนาทักษะ ควรมีการฝึกปฏิบัติ และน าไปใช้จริงอย่าง

สม ่าเสมอ รวมถึงมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้และการฝึกทกัษะในเร่ืองการจดัการขอ้มูลท่ีรอบดา้นและ

โรค ท่ี เป็ น ปัญหาของแต่ละพื้ น ท่ี  4 ) ด้ าน ปั จจัย ส่ ง เส ริมการพัฒนาแบบยั่งยืน  ควรเน้น

กระบวนการพฒันาทกัษะการป้องกนัควบคุมโรคในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้ริหารในระดบัต่างๆท่ี

เก่ียวข้องกับนโยบายควรให้ความส าคัญกับโครงการและให้การสนับสนุนทั้ งด้านงบประมาณ 

บุคลากร และวสัดุอุปกรณ์ มีการควบคุม ก ากบัติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ และมีการสรุป

บทเรียนเพื่อขยายผลไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นงบประมาณ ปัญหาดา้น

การประสานงานในบางระดบั ปัญหาดา้นความตระหนกัและการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัญหาการขาด

ทกัษะและองคค์วามรู้เฉพาะดา้น เป็นตน้ 

ทิรัศม์ชญา  พิพฒัน์เพ็ญ และคณะ (2557) ได้ด าเนินการศึกษา  ประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบติัราชการของเทศบาลนครสงขลา   มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการปฏิบติังานของเทศบาลนครสงขลา เพื่อศึกษาความตอ้งการและความคิดเห็น

ของประชาชนเก่ียวกบัการใหบ้ริการของเทศบาลนครสงขลา และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ตลอดจน

แนวทางการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการให้บริการของเทศบาลนครสงขลา ประชากรส าหรับการวิจยัใน

คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนผูม้ารับบริการโดยตรงหรือเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

ท่ีมารับบริการจากเทศบาลนครสงขลา รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่ม
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ตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือตามความสะดวก ทั้งหมด 390  คน ใช้ตวัสถิติวิเคราะห์ คือการแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานได้ ผลการวิจยัพบว่า 1. ด้านกระบวนการ/

ขั้นตอนการใหบ้ริการพบวา่ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการดา้นกระบวนการ/

ขั้นตอนการให้บริการในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กองสวสัดิการสังคม และงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วน

หน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ได้แก่ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนย์

สระเกษ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ ตามล าดบั 2. ดา้นเจา้หน้าท่ี/

บุคลากรผูใ้ห้บริการ พบว่า ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการด้านเจา้หน้าท่ี/

บุคลากรผูใ้ห้บริการในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่กองสวสัดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสศูนยบ์ริการ

สาธารณสุขศูนยส์ระเกษ ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ไดแ้ก่ 

ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์เตาหลวง และงานทะเบียนราษฎร์ตามล าดับ 3. ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวก พบวา่ ประชาชนผูม้ารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ใน

ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่กองสวสัดิการสังคม งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับ

บริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ไดแ้ก่ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวงงานทะเบียนราษฎร์และ

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ ตามล าดบั 4. ดา้นผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ พบวา่ ประชาชนผูม้า

รับบริการมีความพึงพอใจดา้นผลสัมฤทธ์ิการให้บริการ ในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่กองสวสัดิการสังคม 

งานเคาน์เตอร์เซอร์วิส ส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ได้แก่

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวง ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ และงานทะเบียนราษฎร์

ตามล าดบั 5. ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ รวมทุกดา้น รวมทุกหน่วยงาน พบว่าประชาชนผูม้ารับ

บริการของเทศบาลนครสงขลามีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ กองสวสัดิการสังคม 

งานเคาน์เตอร์เซอร์วิสส่วนหน่วยงานท่ีประชาชนผูม้ารับบริการมีระดบัความพึงพอใจมาก ได้แก่

ศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยเ์ตาหลวงศูนยบ์ริการสาธารณสุขศูนยส์ระเกษ และงานทะเบียน ตามล าดบั 

6. ปัญหาและขอ้เสนอแนะ พบวา่ ควรเพิ่มท่ีจอดรถในการใหบ้ริการ อยากให้เพิ่มหนงัสือพิมพร์ายวนั

ไวบ้ริการระหวา่งรอตรวจ เพิ่มเตียงผูป่้วยให้มากข้ึน/รถพยาบาลประจ า อยากให้มียามประจ า/ไฟฟ้า

หน้าก าแพงประตูเจา้หน้าท่ีควรมีเคร่ืองแบบท่ีชดัเจนเป็นแบบแผนเดียวกนั เพื่อป้องกนัการสับสน

ระหวา่งเจา้หน้าท่ีกบัประชาชนผูใ้ช้บริการ  การเรียกช่ืออยากให้เรียกซ ้ า 2 คร้ัง หรือใช้ไมโครโฟนก็

ไดเ้พื่อสะดวกแก่การไดย้นิ เพราะอาจมีบางท่านท่ีมีปัญหาทางหูการเรียกช่ือใหเ้สียงดงักวา่น้ี  

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล  เบ็ญจา เตากล ่าและเนตรรัชนี ตั้งภาคภูมิ (2556) ศึกษาการจดัการดา้น

สุขภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างย ัง่ยืนในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาโรงงานใน
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จงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นปัจเจก

บุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นระบบบริการสุขภาพกบัพฤติกรรมสุขภาพ ความปลอดภยั และอา

ชีวอนามยัของพนกังาน 2) พฒันารูปแบบการจดัการดา้นสุขภาพความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใน

โรงงานและ 3) ประเมินความย ัง่ยืนของรูปแบบดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่พนกังาน 250  คนจากการ

สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย หัวหนา้งาน รองหวัหน้างานและผูแ้ทนพนกังาน 30 คนจากการสุ่มตวัอยา่งแบบ

เจาะจงผูบ้ริหารโรงงานกลุ่มแกนน าและตวัแทนพนักงาน 10 คน จากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยความถ่ีร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน สถิติทดสอบ t-test (one group pre-

posttest) และการวิเคราะห์เน้ือหาผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัดา้นปัจเจกบุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้น

ระบบสุขภาพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม ของพนกังานท่ี r = .362 (p<.01), r = .383 (p<.01) และ r = 

.313 (p<.01) ตามล าดบั  รูปแบบการจดัการดา้นสุขภาพความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในโรงงาน

ประกอบดว้ยการจดัการดา้นบริบทและสภาพแวดลอ้มไดแ้ก่การก าหนดนโยบายการตั้งเป้าหมายเพื่อ

ลดความเส่ียงและวิธีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบติัการจดัการดา้นปัจจยัน าเขา้ไดแ้ก่การสร้างแรง

สนบัสนุนของผูบ้ริหารรูปแบบการมีส่วนร่วมของพนกังานและชุดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ดา้นสุขภาพการจดัการดา้นกระบวนการไดแ้ก่ การสร้างการมีส่วนร่วมคน้หาแนวทางการแกปั้ญหา

การพฒันาศกัยภาพแกนน าการจดักิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพส่วนการจดัการด้านผลผลิตไดแ้ก่การ

ประเมินความพึงพอใจของพนักงานต่อกิจกรรมสุขภาพ การแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมและบริการ

สุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการปัจจยัสู่ความย ัง่ยนืไดแ้ก่การมีส่วนร่วมบทบาทผูบ้ริหารและการ

เป็นตน้แบบของแกนน า 

กมลพร กลัยาณมิตร (2562) ศึกษาการจดัการความปลอดภยัในการท างานอย่างย ัง่ยืนของ

สถานประกอบการ จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการจดัการความปลอดภยัในการ

ท างานอย่างย ัง่ยืนของสถานประกอบการในจงัหวดัปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการปฏิบติัตามมาตรการ

คุม้ครองแรงงานและความปลอดภยัการท างานของสถานประกอบการในจงัหวดัปทุมธานี  และ 3) 

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการความปลอดภัยในการท างานอย่างย ัง่ยืนของสถาน

ประกอบการในจงัหวดัปทุมธานี ผู ้วิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิในการวิจยัเชิงปริมาณ 

โดยใชแ้บบสอบถามส ากบักบักลุ่มตวัอย่างลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมในจงัหวดัปทุมธานี และการสัมภาษณ์นายจา้งหรือผูป้ระกอบการในสถานประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในจงัหวดัปทุมธานีสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ 



35 
 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการ

วเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบวา่ นายจา้งส่วนใหญ่ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มมี

พฤติกรรมในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานในระดบัดี ทั้งน้ีลูกจา้งท่ีปฏิบติังานมี

ทกัษะ และความรู้ จะมีลกัษณะการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานมากกวา่ลูกจา้งท่ีไม่มี

ทกัษะและความรู้ในงานท่ีปฏิบติั ในขณะท่ีลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในลกัษณะงานท่ีเส่ียงอนัตราย จะมี

ลกัษณะปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานน้อยกว่าลูกจา้งท่ีปฏิบติังานในลกัษณะงานท่ีไม่

เส่ียงอนัตรายและลูกจา้งท่ีปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3 

วธิีการศึกษา 

 ในการศึกษาการคน้ควา้อิสระน้ี ผูศึ้กษาท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารและ

รายงานท่ีเก่ียวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เพื่อประเมินประสิทธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดั

ระยอง โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.3 ประเด็น ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินผล 

3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 

3.6 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.7 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผล 

 

3.1 กรอบแนวคดิ 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประเมินการจดัการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทั

กรณีศึกษา ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิด ตามทฤษฏีระบบ (IPO Model) ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิด 

Input 

- ก าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- การจดัท าแผนงาน ความปลอดภยั อาชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการท างานและงบประมาณ 
- การจดับุคลากร และแผนผงัองคก์รดา้นความ

ปลอดภยั 

- การให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 

- การจดัเตรียม แผนงาน เอกสารขั้นตอนการท างาน 
และการระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 

- การจดัเตรียมมีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลและ

อุปกรณ์การท างานให้กบัผูป้ฎิบติังาน 

- การจดัเตรียมป้าย และสญัลกัษณ์ ดา้นความ

ปลอดภยั 
- การจดัเตรียมอุปกรณดบัเพลิงในท่ีท างานท่ี

เพียงพอและแยกพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีจากพ้ืนท่ีท างาน 

- การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั, น ้าด่ืมและห้อง

สุขาท่ีเพียงพอและถูกสุขลกัษณะ 
- การจดัเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี

พยาบาล 

- การจดับอร์ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่และ

ประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
- การก าหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

Product 

- ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั โดย

ปราศจากการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้น

หยดุงาน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

- การซอ้ มแผนป้องกนั และระงบั อคั คีภยั

ทา  งาน (คปอ.) ประจา  เดือน

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ มในการ

- การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั 

อุบตั ิเหตุ
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกนั

- การรายงานอุบตั ิเหตุ และการสอบสวน
ก่อสร้างและการติดตามผลประจา  เดือน

- การตรวจความปลอดภยั ในการทา  งาน 
ก่อสร้างและการติดตามผลประจา  สปั ดาห์ 

- การตรวจความปลอดภยั ในการทา  งาน 
ก่อสร้างและการติดตามผลประจา  วนั

- การตรวจความปลอดภยั ในการทา  งาน 
และเคร่ืองจกั ร
-การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
แรงจูงใจดา้ นความปลอดภยั
-การจดั กิจกรรมรณรงคส์ ่งเสริม และสร้าง 

ปลอดภยั ประจา  สปั ดาห์
งาน การเขา้ ร่วมสนทนาดา้ นความ

- การมีส่วนร่วมของพนกั งานและผปู้ ฎิบตั ิ 

ปลอดภยั ประจา  วนั
งาน การเขา้ ร่วมสนทนาดา้ นความ

- การมีส่วนร่วมของพนกั งานและผปู้ ฎิบตั ิ 

Process

การสมั ภาษณ์ ผเู้ ก่ียวขอ้ ง (ขอ้ มูลปฐมภูมิ)

การประเมินผลการจดั การ (ขอ้ มูลทุติยภูมิ)

แนวทางการพฒั นา (TOWS MATRIX) และ ขอ้ เสนอแนะ

  การวิเคราะห์ ความสา  เร็จ ปัญหาและอุปสรรค (SWOT)
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จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า  ของบริษทัแห่งหน่ึง  ใน

จงัหวดัระยอง  ผูศึ้กษาท าการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการด้านความปลอดภยั       

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1.  ท าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ จ านวน 10 ท่าน เพื่อให้ทราบถึงปัญหา

และอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

2.  ท  าการศึกษาการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม จากเอกสาร 

หลักฐาน และรายงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประเมินผลการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน    

3.  การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาแนวทางอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา ต่อไป 

 

3.2 วธิีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษามุ่งศึกษาประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ เก่ี ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน  และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษาปัญหา และอุปสรรค การจดัการดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยท าการสัมภาษณ์ ผูจ้ดัการก่อสร้าง จ านวน 1 ท่าน 

วศิวกรควบคุมงาน จ านวน 1 ท่าน คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างานตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง จ านวน 1 ท่าน เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดับวิชาชีพ 

จ านวน 1 ท่าน เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิค จ านวน 4 ท่าน และเจา้หนา้ท่ีดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 1 ท่าน รวมทั้งหมด 10 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความปลอดภยั และ

ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัภายในโครงการก่อสร้างเป็นอยา่งดี แลว้ท าการวิเคราะห์ผล ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคนิค 

SWOT Analysis และใช้เทคนิค TOWS Matrix เพื่ อน ามาสู่กลยุทธ์และข้อเสนอแนะแนวทาง

พฒันาการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการต่อไป 
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3.3  ประเด็น ตัวช้ีวดั และเกณฑ์การประเมนิผล 

การประเมินการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ไดด้ าเนินตามกรอบ
แนวคิดของทฤษฎีระบบ  (I-P-O Model) โดยก าหนดประเด็น ดงัตารางท่ี 3.1 

ตารางที ่3.1 ประเด็นการประเมินผล 

ปัจจยัเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Output) 

1. ก าหนดนโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. การจดัท าแผนงาน ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างานและงบประมาณ 

3. การจดับุคลากร และแผนผงัองคก์รดา้นความ
ปลอดภยั 

4. การใหค้วามรู้และการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 
5. การจดัเตรียม แผนงานขั้นตอนการท างาน และ
การระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 

6. การจดัเตรียมมีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล
และอุปกรณ์การท างานใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

7. การจดัเตรียมป้าย และสญัลกัษณ์ ดา้นความ
ปลอดภยั 

8. การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ี
เพียงพอและแยกพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีจากพ้ืนท่ีท างาน 

9. การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั,น ้าด่ืมและ
หอ้งสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ 

10. การจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี
พยาบาล 

11. การจดับอร์ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

12. การก าหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน 

1. การมีส่วนร่วมของพนกังานและ
ผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนาดา้นความ
ปลอดภยัประจ าวนั 
2. การมีส่วนร่วมของพนกังานและ
ผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนาดา้นความ
ปลอดภยัประจ าสปัดาห์ 
3. การจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม และ
สร้างแรงจูงใจดา้นความปลอดภยั 
4. การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจกัร 
5. การตรวจความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างและการติดตามผลประจ าวนั 
6. การตรวจความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างและการติดตามผลประจ าสปัดาห์ 
7. การตรวจความปลอดภยัในการท างาน
ก่อสร้างและการติดตามผลประจ าเดือน 
8. การรายงานอุบติัเหตุ และการสอบสวน 
วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกนั 
อุบติัเหตุ 
9. การประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน 
10. การซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
การวางแผนงานดา้นความปลอดภยั 

1. ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั 
โดยปราศจากการเกิด
อุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 
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จากประเด็นการประเมินผลดงักล่าว ผูศึ้กษาไดก้ าหนด ตวัช้ีวดั ส าหรับแต่ละประเด็น ตาม

องคป์ระกอบการประเมิน ไดแ้ก่ ปัจจยัเขา้ (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผล

ผลิต (Output) ของทฤษฎีระบบ และค่าน ้าหนกัส าหรับการประเมิน ดงัตารางท่ี 3.2 

ตารางที ่3.2 ตัวช้ีวดัและการให้น า้หนักในการประเมินโดยใช้ทฤษฎรีะบบ 

ประเด็น ตัวช้ีวดั คะแนน 

การประเมินปัจจยัเขา้ (Input) 
 

1. ประกาศนโยบายและกฎระเบียบความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ของหน่วยงาน
พนกังาน 
2. แผนงานความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานและ งบประมาณ
ประจ าปี 
3. การจดับุคลากร และแผนผงัองคก์รดา้นความ
ปลอดภยั ท่ีเหมาะสม 
4. การใหค้วามรู้และการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน
ทุกคนก่อนเริมท างาน 
5. เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนปฏิบติังานและ
การระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 
6. มีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การ
ท างาน ผูป้ฏิบติังานท่ีครบถว้น 
7. การจดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ดา้นความ
ปลอดภยั ท่ีเพียงพอ 
8. การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ี
เพียงพอ  และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน 
9. การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั,น ้าด่ืมและหอ้ง
สุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอ 
10. มีการจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี
พยาบาล 
 
 

60 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)   

ประเด็น ตัวช้ีวดั คะแนน 

 11. มีการจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

12. การก าหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน 
 

 

การประเมินกระบวนการ 
(Process) 
 
 
 
 

1. การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การ
เขา้ร่วมสนทนาดา้นความปลอดภยัประจ าวนั 
2. การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การ
เขา้ร่วมสนทนาดา้นความปลอดภยัประจ าสัปดาห์ 
3. การจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม และสร้าง
แรงจูงใจดา้นความปลอดภยั 
4. การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัร 
5. การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผลประจ าวนั 
6. การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผลประจ าสัปดาห์ 
7. การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผลประจ าเดือน 
8. การรายงานอุบติัเหตุ และการสอบสวน วเิคราะห์
สาเหตุและแนวทางป้องกนั อุบติัเหตุ 
9. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.)
ประจ าเดือนปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม สนทนาดา้น
ความปลอดภยัประจ าวนั ก่อนเร่ิมงานทุกวนั การ
จดัการดา้นความปลอดภยั  
10. การซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัประจ าปี 

 

 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 

การประเมินผลผลิต (Output) ไม่มีอุบติัเหตุ   10 
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 ผูศึ้กษาท าการก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตวัช้ีวดั โดยแบ่ง

ออกเป็น 4 ระดบั ตามตารางท่ี 3.3 ดงัน้ี 

ตารางที ่3.3 เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตัวช้ีวดั 

ช่วงคะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

> = 90 4 ดีมาก 

80 – 89 3 ดี 

70 – 79 2 ปานกลาง 

< = 69 1 ตอ้งปรับปรุง 

 

ส าหรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดัในแต่ละมิติ มีดงัน้ี 

1.   เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัในมิติปัจจัยเข้า (Input) 

ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัในมิติปัจจยัเขา้ (Input)โดยแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั คือ 3 ดี 

2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.4 ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.4 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัในมิติปัจจัยเข้า (Input) 

ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน การเกบ็
ข้อมูล 

แหล่ง 
ข้อมูล 

ก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ประกาศนโยบายและ
กฎระเบียบความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้ม ของ
หน่วยงาน 
 
 

- มีการทบทวนทุกปี 
- มีไม่สม ่าเสมอ 
- ไม่มีการทบทวน 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ)      
ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน การเกบ็

ข้อมูล 
แหล่ง 
ข้อมูล 

การจดัท าแผนงาน ความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
และ งบประมาณ 

แผนงานความปลอดภยั  อา
ชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและ งบประมาณ
ประจ าปี 

- มีทบทวนทุกปี 
- มีไม่สม ่าเสมอ 
- ไม่มีการทบทวน 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดับุคลากร และแผนผงั
องคก์รดา้นความปลอดภยั 

การจดับุคลากร และแผนผงั
องคก์รดา้นความปลอดภยั 
ท่ีเหมาะสม 

- เพียงพอมาก 
- ไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
- ไม่เพยงพอเลย 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 

การใหค้วามรู้และการ
ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 

การใหค้วามรู้และการ
ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานทุก
คนก่อนเริมท างาน 

- อบรมทุกคร้ังก่อนเร่ิมงาน 
- อบรมเป็นบางคร้ัง 
- ไม่มีการอบรม 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดัเตรียม แผนงาน
ขั้นตอนการท างาน และการ
ระบุความเส่ียงพร้อมแนวทาง
ป้องกนั 

เอกสาร แผนงานแสดง
ขั้นตอนปฏิบติังานและการ
ระบุความเส่ียงพร้อม
แนวทางป้องกนั 

- จดัท าทุกคร้ัง 
- จดัท าบางคร้ัง 
- ไม่มีการจดัท า 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนั
ภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์
การท างานใหก้บั 
ผูป้ฏิบติังาน 

มีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วน
บุคคล และ อุปกรณ์การ
ท างาน ผูป้ฏิบติังานท่ี
ครบถว้น 

- จดัเตรียมครบถว้น 
- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการจดัเตรียม 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความ
ปลอดภยั 

การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความ
ปลอดภยั ท่ีเพียงพอ 

- จดัเตรียมครบถว้น 
- จดัเตรียมไม่ครบพื้นท่ี 
- ไม่มีการจดัเตรียม 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง
ในท่ีท างานท่ีเพียงพอ  และ
แยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ี
ท างาน 

การจดัเตรียมอุปกรณ์
ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ี
เพียงพอ  และแยกพื้นท่ีสูบ
บุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน 

- จดัเตรียมครบถว้น 
- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการจดัเตรียม 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ)      

ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน การเกบ็
ข้อมูล 

แหล่ง 
ข้อมูล 

การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้น
ท่ีพกั,น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูก
สุขลกัษณะ 

การจดัเตรียมสวสัดิการ 
ดา้นท่ีพกั,น ้าด่ืมและหอ้ง
สุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ ท่ี
เพียงพอ 

- จดัเตรียมเพียงพอ 
- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการจดัเตรียม 

   3 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 

 

การจดัเตรียมหอ้งปฐม
พยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี
พยาบาล 

มีการจดัเตรียมหอ้งปฐม
พยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี
พยาบาล 

- จดัเตรียมครบถว้นตาม
ขอ้ก าหนด 

- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 
- ไม่มีการจดัเตรียม 

   3 
 
   2 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

มีการจดับอร์ดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

- ติดประชาสัมพนัธ์สม ่าเสมอ 
- ติดประชาสัมพนัธ์เป็น
บางคร้ัง 

- ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ 

   3 
   2 
 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
 

การก าหนดจุดรวมพลกรณี
เหตุฉุกเฉิน 

มีการระบุจุดรวมพลกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ระบุต าแหน่งและช้ีแจงอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- ระบุต าแหน่งและช้ีแจง
บางคร้ัง 

- ไม่มีการระบุต าแหน่ง 

   3 
 
   2 
 
   1 

ขอ้มูล
บนัทึก 
 

หน่วยงาน 
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2.  เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัในมิติกระบวนการ (Process) 

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นกระบวนการ (Process) โดยแบ่งออกเป็น 3 

ล าดบั คือ 3 ดี 2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.5 ดงัน้ี 

ตารางที ่3.5 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัในมิติกระบวนการ (Process) 

ล า
ดับ 

ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
การเกบ็
ข้อมูล 

แหล่ง 
ข้อมูล 

1 การมีส่วนร่วมของ
พนกังานและ
ผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วม
สนทนาดา้นความ
ปลอดภยัประจ าวนั 

ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนั ก่อนเร่ิมงานทุกวนั 

- เกินร้อยละ 90%   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
- ร้อยละ 80%   2 
- นอ้ยกวา่ 70%   1 

2 การมีส่วนร่วมของ
พนกังานและ
ผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วม
สนทนาดา้นความ
ปลอดภยัประจ าสัปดาห์ 

ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าสัปดาห์ 

- เกินร้อยละ 90%   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 - ร้อยละ 80%   2 

- นอ้ยกวา่ 70%   1 

3 การจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และสร้าง
แรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั 

มีการจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม 
และสร้างแรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั 

- จดักิจกรรมทุกเดือน   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 - จดักิจกรรมบางคร้ัง   2 

- ไม่มีกิจกรรมเลย 
   1 

4 การตรวจสอบสภาพ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัร 

มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตาม
แผนงานการตรวจสอบ
ประจ าเดือน 

- จดัท าทุกเดือน   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 

- จดัท าเป็นบางคร้ัง   2 

- ไม่มีการจดัท า   1 

5 การตรวจความปลอดภยั
ในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผล
ประจ าวนั 

รายงานตรวจสอบความปลอดภยั
ในการท างานและการติดตามผล
ประจ าวนั โดยเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยั 
 
 

- ตรวจสอบทุกวนั   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 
 
 

 

- ตรวจสอบบางวนั   2 
- ไม่มีการตรวจสอบ   1 
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 ตารางที ่3.5 (ต่อ)      

ล า
ดับ 

ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
 การเกบ็

ข้อมูล 

แหล่ง 
ข้อมูล 

6 การตรวจความปลอดภยั
ในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผล
ประจ าสัปดาห์ 

รายงานตรวจสอบความปลอดภยั
ในการท างานและการติดตามผล
ประจ าสัปดาห์  โดยตรวจสอบ
โดยผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมงานและ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

- ตรวจสอบทุกสัปดาห์   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 - ตรวจสอบบางสัปดาห์   2 

- ไม่มีการตรวจสอบ   1 

7 การตรวจความปลอดภยั
ในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผล
ประจ าเดือน 

รายงานการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (คปอ.) 

- ตรวจสอบทุกเดือน 
- ตรวจสอบบางเดือน 

  3 
  2 

ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 

- ไม่มีการตรวจสอบ   1  
 
   

8 การประชุม
คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (คปอ.) 
ประจ าเดือน 

มีการประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) ประจ าเดือน 

- มีการประชุมทุกเดือน   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 

 

 
- มีการประชุมบางเดือน 
- ไม่มีการประชุม 

  2 
  1 

 

 

9 การรายงานอุบติัเหตุ 
และการสอบสวน 
วเิคราะห์อุบติัเหตุ 

รายงานอุบติัเหตุ พร้อมการ
ติดตามมาตรการแกไ้ข 

- ท  ารายงานทุกคร้ัง   3 ขอ้มูล
บนัทึก 

หน่วยงาน 
 
 

 
- ท ารายงานบางคร้ัง   2 

- ไม่มีการรายงาน   1 
10 การซอ้มแผนป้องกนั

และระงบัอคัคีภยั 
ซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง 
ประจ าปี 

- มีการซอ้มแผน
ประจ าปี 

  3 ขอ้มูล
บนัทึก 
 
 

หน่วยงาน 

- มีการซอ้มแผนบางปี   2 

- ไม่มีการซอ้มแผน   1 
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3.   เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัในมิติผลผลติ (Output) 

 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตวัช้ีวดัของประเด็นผลผลิต (Output) โดยแบ่งออกเป็น 3 ล าดบั 

คือ 3 ดี 2 พอใช ้และ 1 แกไ้ข ตามตารางท่ี 3.6 ดงัน้ี 

ตารางที ่3.6 เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวดัของในมิติผลผลติ (Output) 

ล า 
ดับ 

ประเด็น ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
การเกบ็
ข้อมูล 

แหล่ง 
ข้อมูล 

1 ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั โดย
ปราศจากการเกิดอุบติัเหตุ 

ไม่มีอุบติัเหตุ ถึงขั้น
หยดุงาน  

-  อุบติัเหตุเป็นศูนย  ์   3 ขอ้มูลบนัทึก หน่วยงาน 
-   เท่าเดิม   2 

 
กรณีศึกษา 

-   เพิ่มข้ึน   1     

 

3.4   วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บขอ้มูล โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็นแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและ

ขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 

 3.4.1   แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดม้าจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) 

โดยท าการสัมภาษณ์ เก่ียวกบั ผลการด าเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โครงการก่อสร้าง บริษทักรณีศึกษา  

3.4.2   แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)  

 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาได้มาจากเอกสารการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบริษัท

กรณีศึกษา อาทิ นโยบายความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน คู่มือความ

ปลอดภยัในการท างาน แผนงานความปลอดภยั  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ

บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจาก  อินเทอร์เนต (Internet) และงานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาไวใ้น

แง่มุมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.5 ผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key Informants) 

กลุ่มเป้าหมายผูใ้ห้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรในโครงการรวม 10 ท่าน ซ่ึงแต่ละท่านมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และทราบขอ้มูลเป็นอยา่งดี  ไดแ้ก่  ผูจ้ดัการก่อสร้างจ านวน 1 

ท่าน วศิวกรควบคุมงานจ านวน 1 ท่าน  ผูค้วบคุมงาน  1 ท่าน คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทนฝ่ายลูกจา้งจ านวน 1 ท่าน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ

ท างานระดบัวชิาชีพจ านวน 1 ท่าน เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัเทคนิคจ านวน 4 ท่าน 

และเจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้ม 1ท่าน รวม ทั้งหมด 10 ท่าน 

 

3.6 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือหลกัท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสัมภาษณ์ซ่ึงผูศึ้กษาใช้ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ เก่ียวกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ของบริษทักรณีศึกษา โดยมีประเด็นค าถามและสัมภาษณ์ดงัน้ี 

 

ตารางที ่3.7 การก าหนดค าถามในการสัมภาษณ์ ดังนี ้ 

ล าดับ ประเด็น ตัวช้ีวดั ค าถาม  

1. ปัจจัยเข้า 
(Input) 

1. ก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ประกาศนโยบายและ
กฎระเบียบความปลอดภยั  อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
ของหน่วยงาน 
 

1. ทางหน่วยงาน มีนโยบายและ
กฎระเบียบ ดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และส าหรับ
พนกังานหรือไม่ อยา่งไร 

 2. การจดัท าแผนงาน ความ
ปลอดภยั  อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน
และ งบประมาณ 

แผนงานความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานและ งบประมาณ
ประจ าปี 

2. ทางหน่วยงาน มีการจดัท า
แผนงาน  และสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในการจดัเตรียม 
กิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
เพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 
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 ตารางที ่3.7 (ต่อ)    
ล าดับ ประเด็น ตัวช้ีวดั  ค าถาม 

 3. การจดับุคลากร และแผนผงั
องคก์รดา้นความปลอดภยั 

การจดับุคลากร และแผนผงั
องคก์รดา้นความปลอดภยั 
ท่ีเหมาะสม 

 
 
 

3. ทางหน่วยงาน มีจดับุคลากรท่ี
เพียงพอ  และจดัผงับุคลากรดา้น
ความปลอดภยั ตามหนา้ท่ีความ
รับผดิชอบตามพื้นท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย   หรือไม่ อยา่งไร 

 4. การใหค้วามรู้และการ
ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน 

การใหค้วามรู้และการ
ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานทุก
คนก่อนเริมท างาน 

 
 
 

4. ทางหน่วยงาน ไดมี้การจดั
อบรมขั้นพื้นฐานเพื่อใหค้วามรู้
ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
ใหก้บั ผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนท่ี
จะเร่ิมท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

 5. การจดัเตรียม แผนงาน
ขั้นตอนการท างาน และการ
ระบุความเส่ียงพร้อมแนวทาง
ป้องกนั 

เอกสาร แผนงานแสดง
ขั้นตอนปฏิบติังานและการ
ระบุความเส่ียงพร้อม
แนวทางป้องกนั 

 
 
 

5. ทางหน่วยงานไดมี้การ
จดัเตรียม เอกสาร แผนงาน
แสดงขั้นตอนการท างานและ
การระบุความเส่ียงพร้อม
แนวทางป้องกนัหรือไม่ อยา่งไร 

 6. การจดัเตรียมมีอุปกรณ์
ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ 
อุปกรณ์การท างานใหก้บั
ผูป้ฏิบติังาน 

มีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วน
บุคคล และ อุปกรณ์การ
ท างาน ผูป้ฏิบติังานท่ี
ครบถว้น 

 
 
 

6. ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียม
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
และ อุปกรณ์การท างาน ท่ีครบ
ทุกคนหรือไม่ อยา่งไร 

 7. การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั 

การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความ
ปลอดภยั ท่ีเพียงพอ 

 
 

7. การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั  
ท่ีเพียงพอหรือไม่ 

 8. การจดัเตรียมอุปกรณ์
ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ีเพียงพอ  
และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ีจาก
พื้นท่ีท างาน 

การจดัเตรียมอุปกรณ์
ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ี
เพียงพอ  และแยกพื้นท่ีสูบ
บุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน 

 8. การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิง
ท่ีเพียงพอ และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี 
จากพื้นท่ีท างาน หรือไม่ 

  
 

   



50 
 

ตารางที ่3.7 (ต่อ) 

ล าดับ ประเด็น ตัวช้ีวดั ค าถาม  
 9. การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้น

ท่ีพกั,น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูก
สุขลกัษณะ 

การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ี
พกั,น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูก
สุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอ 

9. การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ี
พกั,น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูก
สุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอหรือไม่ 

 10. การจดัเตรียมหอ้งปฐม
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ี
พยาบาล 

มีการจดัเตรียมหอ้งปฐม
พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีพยาบาล 

10. ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียม
หอ้งปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ี
พยาบาลท่ีเพียงพอหรือไม่ 

 11. การจดับอร์ดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

มีการจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

11. ทางหน่วยงานมีการจดับอร์ด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
หรือไม่ อยา่งไร 

 12. การก าหนดจุดรวมพลกรณี
เหตุฉุกเฉิน 

มีการระบุจุดรวมพลกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

12. ทางหน่วยงานมีการระบุจุด
รวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ี
ชดัเจน โดยมีการช้ีแจงอยา่ง
สม ่าเสมอหรือไม่ 

 
 

 

2. 
กระบวนการ 
(Process) 
 

1. การมีส่วนร่วมของพนกังาน
และผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนั 
 

ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนั ก่อนเร่ิมงานทุกวนั 

1. ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนัหรือไม่ และมีแนวโนม้
เป็นอยา่งไร 

 

2. การมีส่วนร่วมของพนกังาน
และผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าสัปดาห์ 

ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าสัปดาห์ 

2. ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรม
สนทนาดา้นความปลอดภยัประจ า
สัปดาห์หรือไม่ และมีแนวโนม้
เป็นอยา่งไร 
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 ตารางที ่3.7 (ต่อ)   
ล าดับ ประเด็น ตัวช้ีวดั ค าถาม 

 3. การจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ
ดา้นความปลอดภยั 

มีการจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ
ดา้นความปลอดภยั 

3. มีการจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้น
ความปลอดภยัทุกเดือนหรือไม่ 
อยา่งไร 

 4. การตรวจสอบสภาพ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจกัร 

มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตาม
แผนงานการตรวจสอบ
ประจ าเดือน 

4. ทางหน่วยงาน มีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ ตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจ าเดือนหรือไม่ 
อยา่งไร 

5. การตรวจความปลอดภยัใน
การท างานก่อสร้างและการ
ติดตามผลประจ าวนั 

รายงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าวนั โดย
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

5. ทางหน่วยงาน มีรายงานการ
ตรวจสอบสอบความปลอดภยัใน
การท างานและการติดตามผล
ประจ าวนั โดยเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัหรือไม่ 

 6. การตรวจความปลอดภยั
ในการท างานก่อสร้างและ
การติดตามผลประจ าสัปดาห์ 

รายงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าสัปดาห์  โดย
ตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผู ้
ควบคุมงานและเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยั 

6. ทางหน่วยงาน มีรายงานการ
ตรวจสอบความปลอดภยัในการ
ท างานและการติดตามผลประจ า
สัปดาห์  โดยตรวจสอบโดย
ผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมงานและ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัหรือไม่ 

 7. การตรวจความปลอดภยั
ในการท างานก่อสร้างและ
การติดตามผลประจ าเดือน 

รายงานการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) 

7. ทางหน่วยงานมีการรายงานการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) ประจ าเดือน หรือไม่ 

 8. การรายงานอุบติัเหตุ และ
การสอบสวน วเิคราะห์
อุบติัเหตุ 
 

รายงานอุบติัเหตุ พร้อมการ
ติดตามมาตรการแกไ้ข 

8. ทางหน่วยงาน มีรายงาน
อุบติัเหตุ พร้อมการติดตาม
มาตรการแกไ้ขหรือไม่ 
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 ตารางที ่3.7 (ต่อ)   
ล าดับ ประเด็น ตัวช้ีวดั ค าถาม 

 9. การประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน 

มีการประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน 

9. ทางหน่วยงานมีการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชี
วอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน
หรือไม่ 

 10. การซอ้มแผนป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 

ซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง 
ประจ าปี 

10. ซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง 
ประจ าปี หรือไม่ 
 

3. ผลผลติ 
(Output) 

1. ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั โดย
ปราศจากการเกิดอุบติัเหตุ 
 

ไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน - 

 

 

3.7 การวเิคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผูศึ้กษาได้น าข้อมูลท่ีรวบรวมมาจากการสัมภาษณ์  ผูจ้ดัการก่อสร้าง

จ านวน 1 ท่าน วิศวกรควบคุมงานจ านวน 1 ท่าน ผูค้วบคุมงาน 1 ท่าน คณะกรรมการความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานตวัแทนฝ่ายลูกจา้งจ านวน 1 ท่าน เจ้าหน้าท่ีความ

ปลอดภยัในการท างานระดับวิชาชีพจ านวน 1 ท่าน เจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับ

เทคนิคจ านวน 4 ท่าน และเจา้หนา้ท่ีดา้นส่ิงแวดลอ้มจ านวน 1 ท่าน รวม ทั้งหมด 10 ท่าน และขอ้มูล

จากเอกสารหลักฐานท่ีได้จากฐานข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา มาสรุปและเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การประเมิน

ตวัช้ีวดั แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นและความเช่ือถือได ้ตามหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวก

ต่อการน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ ซ่ึงเป็นการน าเสนอโดยการบรรยายพร้อมทั้งใช้การวิเคราะห์  

SWOT  ของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) มาอ้างอิงประเมินให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก

สภาพแวดลอ้มภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบ

ต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 



53 
 

จุดแข็ง (Strengths) : จุดเด่นหรือจุดแข็ง (ขอ้ไดเ้ปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็นขอ้ดีท่ี

เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น นโยบาย บุคลากร การให้ความรู้ดา้นการอบรม งบประมาณ 

อุปกรณ์ความปลอดภยั การตรวจสอบและติดตามผล 

จุดอ่อน (Weaknesses) : จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน (ขอ้เสียเปรียบ) เป็นผลมาจากปัจจยัภายใน เป็น

ปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายในบริษทั เช่น ก าลงัพลใหม่ทั้งแรงงานคนไทย

และต่างดา้วในอนาคต   

โอกาส (Opportunities) : เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของ

บริษทัเอ้ือประโยชน์ หรือส่งเสริมการด าเนินงานของบริษทั โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาส

เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน ผูป้ระกอบการท่ี

ดีจะตอ้งแสวงหาโอกาสในการสร้างผลงาน เพื่อต่อยอดการหางานรองรับการเติบโตขององค์กร ใน

อนาคต เช่น โอกาสในการสร้างงาน และพฒันาฝีมือแรงงานและปลูกฝังความตระหนักด้านความ

ปลอดภยั  

อุปสรรค (Threats) : เกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ี

ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น โรคระบาดโควิด 19 ซ่ึงอาจส่งผลต่อการเพิ่มก าลงัผล และการพ ฒนาฝีมือ

แรงงานในอนาคต 

ซ่ึงในการวิเคราะห์ SWOT ของการจดัการด้านความปลอดภัย ของโครงการก่อสร้าง มี

ประเด็นดงัน้ี 

1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน 

การวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษทัทุก ๆ ดา้นเพื่อท่ีจะ

ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ แหล่งท่ีมาเบ้ืองตน้ของขอ้มูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน 

ทั้งในดา้นนโยบาย, บุคลากร, งบประมาณ,  อุปกรณ์เคร่ืองจกัร รวมถึง การตรวจสอบและติดตามผล

ภายในองคก์ร เป็นตน้   

3. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอก 

ภายใตก้ารประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทั ท าให้สามารถคน้หาโอกาสและ

อุปสรรค การด าเนินงานของบริษทัท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ

และระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ บริษทั เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด 19 ของประเทศไทย ในพื้นท่ีจงัหวดัระยองและพื้นท่ีขา้งเคียงซ่ึงอาจจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ใน

การลงทุนระยะยาวและการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 



บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มกรณีศึกษา โครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ของบริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึง เพื่อให้ทราบถึงการประเมินผลการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ของบริษทักรณีศึกษา ผลการศึกษา มีดงัน้ี 

4.1 ขอ้มูลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ 
รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.2 ผลการสัมภาษณ์ 
4.3 ผลการประเมินการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 
4.4 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
4.5 ขอ้เสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม

ของบริษทักรณีศึกษา 
 

4.1   ข้อมูลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
และรายงานทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการด้านความความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา ให้ความส าคญักบัการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน สอดคลอ้งกบักฎหมาย ดงัน้ี 

4.1.1 ด้านปัจจัยเข้า (Input) 
1)  นโยบาย  

1.1) นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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เร่ือง  นโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม ในการท างาน 

                    ความปลอดภยัในการท างานและการด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มจะเกิดข้ึนไดต้อ้งไดรั้บความร่วมมือ

ร่วมใจตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร นบัตั้งแต่คณะผูบ้ริหารผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัดว้ย 

ฉะนั้นเพ่ือให้เกิดการบริหารงานความปลอดภยัและการจดัการส่ิงแวดลอ้มสัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณ์ จึง
ก าหนดเป็นนโยบายไวด้งัต่อไปน้ี 

1. บริษทัฯ จะส่งเสริมและสร้างสรรคใ์หมี้การท างานอยา่งปลอดภยัและรักษาไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้ม 
2. บริษทัฯ ถือวา่ผูป้ฏิบติังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของบริษทัฯ ดงันั้นความปลอดภยัของ 

ผูป้ฏิบติังานจึงเป็นนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ 
3. บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนเพ่ือก่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานจดัเคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้

มีสภาพปลอดภัยรวมทั้ งจดัให้มีสภาพการท างาน และมีวิธีการท างานท่ีปลอดภยั ตลอดจน
ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน และจูงใจใหเ้กิดการท างานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

4. บริษัทฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้ม เพ่ือวางแผนงาน โครงการเก่ียวกบัความปลอดภยั ตลอดจนบริหารและพฒันา
แผนงานโครงการใหส้มัฤทธ์ิผล อยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. บริษทั ก าหนดเป็นนโยบายให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีดูแลรับผิดชอบในเร่ือง ความ
ปลอดภยัในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปตามระเบียบและกฎแห่ง ความปลอดภยั
ท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึนโดยเขม้งวดกวดขนั  

6. บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ ปฏิบติังาน
ให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความ
ปลอดภยัท่ีบริษทัฯ ก าหนดข้ึนโดยเคร่งครัด 

7. บริษทัฯ ก าหนดเป็นนโยบายให้พนกังานทุกระดบัมีหนา้ท่ีและมีส่วนร่วมในการป้องกนัและ
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคุมและป้องกนัผลกระทบใดๆต่อส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อบเขตท่ีกฎหมาย
ก าหนด รวมถึงให้การสนับสนุนต่อการด ารงรักษาส่ิงแวดล้อมตามนโยบายส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ 
 
จึงแจง้มาเพ่ือทราบและปฏิบติัโดยทัว่กนั 

     ประกาศ วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2563 
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1.2)  นโยบาย มาตรการป้องกนั COVID-19 

หน้าที่ของคณะท างานติดตามการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัไวรัส COVID - 19 

1. ก ำหนดมำตรกำรวิธีป้องกนักำรระบำดของไวรัส 

1.1 ประชำสมัพนัธ์ ขอ้มูลทำงวิชำกำร เก่ียวกบัไวรัส โดยใชช่้องทำง โปสเตอร์,บอร์ด,ป้ำย

,Safety talk, Tool box talk และประชุม 

1.2 คดักรองโดยเคร่ืองวดัไข ้

- อุณหภูมิ ตั้งแต่ 36.5 - 37.5 องศำ ท ำงำนไดต้ำมปกติ  

- อุณหภูมิ 36.7 - 37.5 องศำ ใหล้งบนัทึก และส่งผลกำรคดักรองส่งผูบ้ริหำรในโครงกำร

ใหรั้บทรำบ 

- อุณหภูมิ มำกกวำ่ 37.5 องศำ ใหห้ยดุงำน ติดต่อแพทยเ์พ่ือตรวจรักษำ และรำยงำน

ผูบ้ริหำรโครงกำรทนัที 

- บุคคลภำยนอก ท่ีมีอุณหภูมิ มำกกวำ่ 37.5 องศำ ไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ติดต่อส ำนกังำน  

 2.  ก ำหนดวิธีกำรควบคุมบุคคลภำยนอก เขำ้-ออก แคม้ป์พกั 

 3.  จดัทีมงำนตรวจวดัอุณหภูมิลูกจำ้งท่ีพกัอำศยัในแคม้ป์พกั  

 4.  จดัทีมงำนตรวจคดักรองผูรั้บเหมำท่ีเขำ้มำท ำงำนในโครงกำร  

 5.  ติดตั้ง เจล หรือแอลกอฮอลล์ำ้งมือหนำ้ส ำนกังำน, จุดท่ีมีคนผำ่นเขำ้ – ออก, เคร่ืองสแกนน้ิวมือ 

และฉีดยำฆ่ำเช้ือ ภำยในส ำนกังำน  

 6.  เนน้ย  ้ำกำรท ำควำมสะอำดบริเวณท่ีมีกำรจบัสมัผสั ในพ้ืนท่ีส่วนกลำง เช่น สุขภณัฑห์อ้งน ้ำ,

ลูกบิดประตู,เคร่ืองถ่ำยเอกสำร,เคร่ืองสแกนน้ิวมือฯ 

 7.  ควบคุมกำรดูแลสุขอนำมยัแม่บำ้นและพนกังำนขบัรถ 

 8.  ประกำศมำตรกำรกำรป้องกนักำรระบำดของไวรัส COVID-19 ใหผู้รั้บเหมำท่ีท ำงำนใน

โครงกำรรับทรำบ 

 9.   ควบคุมดูแลกำรฉีดพ่นยำฆ่ำเช้ือในส ำนกังำนและท่ีพกัคนงำน 

 10. จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเสนอผูบ้ริหำร  

  ทั้งน้ีใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรป้องกนักำรระบำดของไวรัส COVID-19 จนกวำ่จะสำร

มำรถควบคุมกำรระบำดได ้

ประกำศ ณ วนัท่ี 13 มีนำคม 2563 
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1.3)  นโยบายเกีย่วกบัสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ 
จากการศึกษา มีประกาศนโยบายเก่ียวกบัสารเสพติดและเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล ์

และประยกุตใ์ชใ้นโครงการ ดงัน้ี  

เร่ือง นโยบายต่อต้านยาเสพตดิ 

 ตามท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศนโยบายป้องกนั แกไ้ข และปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจงั โดย เร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2546 นั้น บริษทั เห็นว่านโยบายดงักล่าวเป็นนโยบายท่ีควรส่งเสริมและสนบัสนุน

ใหมี้ประสิทธิภาพในการต่อตา้นยาเสพติดท่ีแพร่ระบาดอยู่ในขณะน้ี จึงเห็นควรใหป้ระกาศนโยบายต่อตา้น

ยาเสพติดและแจง้ใหพ้นกังานรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่านไดท้ราบ ดงันั้น จึงขอใหทุ้กฝ่ายใหค้วามร่วมมือกบั

บริษทัในเร่ืองดงักล่าว ดงัต่อไปน้ี.- 

1. หา้มมิใหพ้นกังานหรือลูกจา้งทุกประเภทของบริษทั หรือผูรั้บจา้งเหมาช่วงภายใตก้ารดูแลของ

บริษทั มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด หา้มมิใหเ้ขา้ไปช่วยเหลือ หรือคบคา้สมาคมกบับุคคลท่ีมี

พฤติการณ์เก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด หรือมีไวค้รอบครอง จ าหน่าย หรือเสพยาเสพติด หรือให้

อาศยัอยู่ในสถานท่ีก่อสร้างในเขตพ้ืนท่ีท าการของบริษทั หากบริษทัพบว่ามีพนักงานและ

ลูกจา้งคนใดคนหน่ึง รู้เห็นหรือร่วมกระท าการใด ๆ ท่ีผิดกฎหมายหรือร่วมกระท าความผิด

ดงักล่าว บริษทัจะพิจารณาโทษดงักล่าวทนัทีโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ เพราะถือเป็นกรณีร้ายแรง 

กระท าผิดอาญาของทางราชการ และเป็นความผิดตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ

คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2. หากปรากฏว่าผูรั้บเหมาของบริษทัหรือผูรั้บจา้งใดบกพร่อง เพิกเฉย หรือละเลยไม่ปฏิบติัตาม

นโยบายดงักล่าว ขา้งตน้ ใหถื้อว่าผูน้ั้นกระท าผิดดว้ย และจะน าไปใชป้ระกอบการประเมินผล

งาน ตลอดจนพิจารณาตดัสิทธ์ิหรือเพิกถอนการเป็นผูรั้บจา้งงานก่อสร้างของบริษทัทนัที 

3. ใหห้น่วยงานก่อสร้างของบริษทัทุกแห่ง ดูแลสอดส่องผูแ้ทนบริษทัและหา้งร้านท่ีเป็นคู่สัญญา

ของบริษทั ใหต้ระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติด และโทษอาญาท่ีไดรั้บหากท าผิดกฎหมาย 

4. บริษทัจะสนองนโยบายปราบปรามยาเสพติดและร่วมมือกบัหน่วยงานของราชการ ดว้ยการ

แจง้ความให้เจา้หน้าท่ีต ารวจสอบสวนจบักุมด าเนินคดีแก่ผูก้ระท าผิดตามกฎหมาย หากพบ

เห็นวา่มีบุคคลใด ๆ มีพฤติการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดงักล่าว 

จึงแจง้มาเพ่ือทราบและปฏิบติัโดยทัว่กนั 

   ประกาศ วนัท่ี  1  กมุภาพนัธ์  2563 
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2)  การจัดท าแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ประจ าปี  
โดยทางหน่วยงานไดจ้ดัท า แผนงานดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ประจ าปีและทบทวนติดตามผล แผนงานดงักล่าวทุกเดือน  
 

 
ภาพที ่4.1 แผนงานความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี 

 
 

 
 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

1.1 อบรมความปลอดภยัปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / อบรมปฐมเิทศทบทวน PLAN Safety Officer New Employee ( Tue,Thu,Sat )

Induction for new employee /  Re induction ACTUAL

1.1.1 ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน PLAN 1 hrs  /Course

 Knowledge of Occupational health  Safety and Environment. ACTUAL

1.1.2 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน PLAN 1  /Course

The laws of Occupational health  Safety and Environment. ACTUAL

1.1.3  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน PLAN

 Regulations of Occupational health  Safety and Environment. ACTUAL

1.1.4  ปัจจัยเสียงจากการท างาน PLAN 3 hrs  /Course

Risks  of work. ACTUAL

1.1.5 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบใบอนุญาตท างาน PLAN 1 hrs /Course

 Knowledge and understanding about the work permit system. ACTUAL

1.2.1 ความปลอดภยั และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงาน PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Safety  And  responsibility of  supervisor training ACTUAL

1.2.2 ระบบการขออนุญาตท างาน PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Permit to work system ACTUAL

1.2.3 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภยั PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Job Safety Analysis ACTUAL

1.3.1 อบรมความปลอดภยัเกีย่วกบัการท างานบนที่สูงและการใช้อุปกรณ์ป้องกนัการตก PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

 Safe  for working at height and Fall Protection ACTUAL

1.3.2 อบรมการใช้ถังความดันและการตัดโลหะด้วยแก๊ส PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Safe for use Gas cutting set ACTUAL

1.3.3 อบรมการใช้อุปกรณ์งานเช่ือม/การปฏิบัติงานเช่ือม/และความปลอดภยัในงานเช่ือม PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Safe for Welding Work ACTUAL

1.3.4 อบรมความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า PLAN QC. Technicial Attactment: Training Matrix

Safe for use electrical tool ACTUAL

1.3.5 อบรมความปลอดภยัเกีย่วกบัผู้เฝ้าระวังไฟ PLAN Safety office Attactment: Training Matrix

Fire watch man ACTUAL

Nov Dec

แผนการฝึกอบรม  (Training Action Plan)

1.1 หลกัสูตรอบรมส าหรับพนักงานใหม่  / Training course for new employee

1.2 หลกัสูตรอบรมส าหรับหัวหน้างาน   / Training course for supervisor

1.3 หลกัสูตรอบรมตามลกัษณะงาน  / Safe and Skills of work course

May Jun Jul Aug Sep Oct

ล าดับ

(Item)
รายละเอยีด (Detail)

ANNUAL PLAN 2021 หน้าที่ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)

จัดท าให้

(To Whom)

หมายเหตุ

(Remark)Jan Feb Mar Apr
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3)  การจัดองค์การและหน้าที่และความรับผดิชอบ 
จากการศึกษาพบวา่ การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ของบริษัทกรณีศึกษา และมีการจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและกฎหมาย ดงัภาพท่ี 4.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.2  แผนผงัโครงสร้างหน่วยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

     หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัต่างๆ มีดงัน้ี 

(1.) จป.ระดับหัวหน้างาน มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                 1.1 ตรวจสอบสภาพการท างาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

                 1.2 ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ ตามท่ี จป.บริหารมอบหมาย 

ผงัโครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 

ผู้จดัการโครงการ 

ผู้จดัการก่อสร้าง 

เจ้าหน้าทีส่ิ่งแวดล้อม 

ผู้จดัการความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 

ระดบัวชิาชีพ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 

ระดบัเทคนิค 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 

ระดบัวชิาชีพ 

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัย 

ระดบัเทคนิค 
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                 1.3 ใหลู้กจา้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัความปลอดภยั 

                1.4 สอนวธีิปฏิบติังานท่ีถูกตอ้งแก่ลูกจา้ง 

                 1.5 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอนัตราย ร่วมกบั จป.และรายงานผลต่อนายจา้ง 

                 1.6 รายงานการประสบอันตรายต่อนายจ้าง และแจ้ง จป.หรือหน่วยงานความ
ปลอดภยั 

                 1.7 ก ากบั ดูแล การใชอุ้ปกรณ์ PPE 

                 1.8 วเิคราะห์งานเพื่อคน้หาความเส่ียง ร่วมกบัจป. 

                 1.9 ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมความปลอดภยั 

(2.) จป.ระดับบริหาร มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                 2.1 ก ากบั ดูแล เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทุกระดบั 

                2.2 ก ากบั ดูแล และติดตามใหมี้การแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อความปลอดภยัของลูกจา้ง 

                 2.3 เสนอแผนงาน โครงการดา้นความปลอดภยัในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อนายจา้ง 

                 2.4 ส่งเสริม สนบัสนุน และติดตามการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตาม
แผนงาน 

(3.) จป.ระดับเทคนิค มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                 3.1 ตรวจสอบและเสนอแนะใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั 

                 3.2 ด าเนินการจดัท ารายงานการประสบอนัตราย 

                 3.3 รวบรวมสถิติจดัท ารายงานและขอ้เสนอแนะการประสบอนัตราย 

                 3.4 ปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ ตามท่ีนายจา้งมอบหมาย 

                 3.5 ใหลู้กจา้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัความปลอดภยั 

                 3.6 วเิคราะห์งานเพื่อบ่งช้ีอนัตราย 

(4.) จป.ระดับวชิาชีพ มีหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

                 4.1 ตรวจสอบและเสนอแนะใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมายความปลอดภยั 

                 4.2 วเิคราะห์การประสบอนัตราย 



61 
 

                 4.3 จดัท ารายงานการประสบอนัตราย 

                 4.4 วเิคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ 

                 4.5 แนะน า ฝึกสอน อบรม ลูกจา้ง 

                 4.6 ก าหนดมาตรการป้องกนัหรือขั้นตอนการท างานอยา่งปลอดภยั 

                 4.7 ตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้ม 

                 4.8 ใหลู้กจา้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัความปลอดภยั 

                 4.9 ตรวจประเมินตามแผน 

                 4.10 ประเมินความเส่ียง 

                 4.11 วเิคราะห์งานเพื่อช้ีบ่งอนัตราย 
 
                           ตวัอยา่งหนงัสือน าส่ง การข้ึนทะเบียน จป.ดงัภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
 
 

ภาพที ่4.3  ตวัอยา่งหนงัสือน าส่ง การข้ึนทะเบียน จป. 
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4) การอบรมให้ความรู้ 
จากการศึกษาพบวา่ บริษทักรณีศึกษา มีการจดัท าแผนงานการอบรม ความปลอดภยัอาชีวอ

นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และน าไปใชด้ าเนินการตามแผนท่ีวางไว ้ดงัน้ี  
 4.1) อบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้เข้ามาท างานใหม่ 
โดยวทิยากรท่ีมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามกฎกระทรวงก าหนด เพื่อแจง้ถึงการท างานของโครงการ หนา้ท่ี
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ขอ้กฎหมายท่ีลูกจา้งควรทราบ การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ความ
ปลอดภยัในการท างานในหลุมลึก ความปลอดภยัทางการจราจร การจดัการขยะและสารเคมี และมี
การทดสอบความรู้หลงัการอบรม ดงัภาพท่ี 4.4  
 

    
 

       
   
ภาพที ่4.4  อบรมหลกัสูตรความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส าหรับผู ้

เขา้ท างานใหม่ 
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   สติกเกอร์ผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆของหน่วยงาน แสดงดงัภาพท่ี 4.5 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.5 สติกเกอร์ผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆของหน่วยงาน 
 

 4.2)  อบรมหลักสูตรผู้ท างานกับป้ันจ่ันหรือทบทวน โดยวิทยากรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตาม
กฎกระทรวงก าหนด เพื่อท างานร่วมกบัป้ันจัน่ไดอ้ย่างปลอดภยั การให้สัญญาณท่ีถูกตอ้งตามหลกั
สากล และมีการทดสอบความรู้หลงัการอบรม ดงัภาพท่ี 4.6 
 

 
ภาพที ่4.6  การอบรมหลกัสูตรผูท้  างานกบัป้ันจัน่  
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4.3) การอบรมท างานบนทีสู่ง 

 
ภาพที ่4.7  การอบรมท างานบนท่ีสูง 

 
4.4) การอบรมหลกัสูตรการติดตั้งน่ังร้านข้ันพื้นฐาน 

ภาพที ่4.8  การอบรมหลกัสูตรการติดตั้งนัง่ร้านขั้นพื้นฐาน 
 

4.5) การอบรมผู้ให้สัญญาณเคร่ืองจักร 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.9  การอบรมผูใ้หส้ัญญาณเคร่ืองจกัร 
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4.6) การอบรมผู้เฝ้าระวงัไฟ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.10  การอบรมผูเ้ฝ้าระวงัไฟ 

 
4.7) การอบรมการท างานทีม่ีประกายไฟ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.11  การอบรมการท างานท่ีมีประกายไฟ 
 

4.8) อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.12  อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
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4.9) หลกัสูตรการดับเพลงิข้ันต้นและการซ้อมแผนอพยพ ประจ าปี 2563   
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13  หลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้และการซอ้มแผนอพยพ ประจ าปี 
 
 
 

5) การจัดเตรียม แผนงานข้ันตอนการท างาน และการระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.14  ใบอนุญาตปฏิบติังานท่ีมีความร้อนและประกายไฟ 
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6)  อุปกรณ์ความปลอดภัย 
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา มีจดัการเก่ียวกบัอุปกรณ์คุม้ครองชดัเจน ไดแ้ก่ การ

ออกเอกสารขั้นตอนปฏิบติั เร่ืองอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ประกาศใช ้ดงัตวัอยา่งภาพท่ี 4.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.15  ตวัอยา่งประกาศขั้นตอนปฏิบติั เร่ืองอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล 

 
 

7) ป้ายและสัญลกัษณ์ ด้านความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.16  ป้ายและสัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั                      
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8) การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงในที่ท างานที่เพียงพอ และแยกพื้นที่สูบบุหร่ี จากพื้นที่
ท างาน 
 
          
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.17  การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ีเพียงพอ และแยกพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี จากพ้ืนท่ีท างาน 

 
9) การจัดเตรียมสวสัดิการ ด้านทีพ่กั, น า้ด่ืมและห้องสุขาทีถู่กสุขลกัษณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.18  การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั, น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ 
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10) การจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจ้าหน้าทีพ่ยาบาล 
 
 
                                                                                          
 

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.19  การจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 
 

11) การจัดบอร์ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20  การจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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12) การก าหนดจุดรวมพลกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  

ภาพที ่4.21   การก าหนดจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

 4.1.2 ด้านกระบวนการ (Process) 

 1)  การส่ือสารและมีส่วนร่วมของพนักงาน 
จากการศึกษาพบว่า บริษทักรณีศึกษา มีการด าเนินกิจกรรม สนทนาความปลอดภยั

ประจ าวนั ก่อนเร่ิมงาน ( Tool Box Talk ) โดยผูค้วบคุมงานและผูป้ฏิบัติงาน  และ สนทนาความ
ปลอดภยัประจ าสัปดาห์(Safety Talk)   โดยฝ่ายผูบ้ริหารโครงการ และผู ้ปฏิบติังาน เป็นประจ าทุก
สัปดาห์ ในวนัองัคาร์ และวนัศุกร์  ซ่ึงจะเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของหน่วยงานให้กบัทุกคนได้รับทราบ และ เปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานแสดงความคิดเห็น 

นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมให้รางวลัเพื่อจูงใจในการท างาน ทุกเดือน ได้แก่ กิจกรรม
ผูป้ฏิบติังานดีเด่นดา้นความปลอดภยั ระดบั ผูป้ฏิบติังานและผูค้วบคุมงาน ประจ าเดือน และกิจกรรม
ประกวดค าขวญั ประจ าหน่วยงาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

(1.) การส่ือสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมสนทนาด้าน
ความปลอดภัยประจ าวนั 
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ภาพที ่4.22   การส่ือสารและการมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วม
สนทนาดา้นความปลอดภยัประจ าวนั 

 
 

(2.) การส่ือสารและมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน การเข้าร่วมสนทนาด้านความ
ปลอดภัยประจ าสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที ่4.23   การส่ือสารและมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนา
ดา้นความปลอดภยัประจ าสัปดาห์ 
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(3.) การจัดกจิกรรมรณรงค์ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจด้านความปลอดภัย 

กจิกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวชิาชีพประจ าหน่วยงาน 

ภาพที ่4.24  กิจกรรมส่งเสริมดูแลสุขภาพโดยพยาบาลวชิาชีพประจ าหน่วยงาน 
 
 
 กจิกรรมมอบรางวลัผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ด้านความปลอดภัย ประจ าเดือน  

ภาพที ่4.25    กิจกรรมมอบรางวลัผูป้ฏิบติังานดีเด่น ดา้นความปลอดภยั ประจ าเดือน  
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กจิกรรมมอบรางวลัหัวหน้างานดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจ าเดือนและประกวดค าขวญั หน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.26 กิจกรรมมอบรางวลัหวัหนา้งานดีเด่นดา้นความปลอดภยั ประจ าเดือนและประกวดค า

ขวญั หน่วยงาน 
 
2) การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.27  การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
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ตรวจสอบเคร่ืองจักรประจ าเดือน 

ภาพที ่4.28  ตรวจสอบเคร่ืองจกัรประจ าเดือน 
 
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่างๆประจ าเดือน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.29 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์ต่างๆประจ าเดือน 
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3) การตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าวนั 
 
 
 
 
                                                                                        
                    
 
 

ภาพที ่4.30 การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าวนั 
 

4) การตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.31 การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าสัปดาห์ 
 

5)  การตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที ่4.32  การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าเดือน 
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6) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วเิคราะห์อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที ่4.33  แผนผงัขั้นตอนการรายงานอุบติัเหตุ และการสอบสวน วเิคราะห์อุบติัเหตุ 
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7) การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 
ประจ าเดือน 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน มีบทบาทเป็น
ตวัแทนของฝ่ายนายจา้งและตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง มีหน้าท่ีเขา้ประชุม แสดงความคิด และออกเสียงใน
การพฒันาและปรับปรุงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมีการ
ประชุมทุกวนัศุกร์ท่ีสามของทุกเดือน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.34   การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน 

 
8) การซ้อมแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัย 
 
  
  
  
  
  
  
                                                                                 
 

ภาพที ่4.35    การซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
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4.1.3 ด้านผลผลติ (Output) 
ตารางบนัทึกสถิติชัว่โมงการท างานท่ีปลอดภยัโดยไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน ตั้งแต่  เมษายน- 

ธนัวาคม 2563  แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
ตารางที ่4.1  สถิติความปลอดภยัในการท างาน 

 

จากบนัทึกสถิติการท างานของผูป้ฏิบติังาน ในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563- 

เดือนธนัวาคม 2563 รวม 541,198 ชัว่โมง โดยไม่พบอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย 

คือ  ไม่เกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน (Lost Time Accident = 0 ) 

4.2  ผลการสัมภาษณ์ 
จากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์ พนกังานของบริษทั ในต าแหน่งต่างๆ จ านวน 

10 ท่านดังน้ี  ผูจ้ดัการก่อสร้าง  วิศวกรควบคุมงาน  ผูค้วบคุมงาน  1 ท่าน  คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน ฝ่ายลูกจา้ง 1 ท่านเจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยัในการท างาน ระดับวิชาชีพ 1 คน  ระดบัเทคนิค 4 คน  และ เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดล้อม 1 คน   
เก่ียวกบั ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เป็นอย่างดี สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ ได้
ดงัน้ี 

 

 

 

 

เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ชัว่โมงการท างาน
ปลอดภยั (รายเดือน) 

17,240 27,234 42,263 57,016 62,217 74,968 70,858 86,224 103,178 

ยอดชัว่โมงการ
ท างานสะสม 

17,240 44,474 86,737 143,753 205,970 280,938 351,858 438,020 541,198 

อตัราการบาดเจบ็
จากการท างาน 

- - - - - - - - - 
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1.) ด้านปัจจัยน าเข้า  

1.1) บริษัท ฯ มีนโยบายและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม
ส าหรับพนักงานหรือไม่ ถ้ามี มีลกัษณะใด 

ผูจ้ดัการก่อสร้าง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า บริษทัมีนโยบายและกฎระเบียบต่างๆและได้
ส่ือสารใหก้บัพนกังานรับทราบทุกคน 

วิศวกรควบคุมคุมงาน  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานจะมีป้ายนโยบายและ
กฎระเบียบทางดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า บริษทัมีนโยบายและโครงการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ในลักษณะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนบุคคลในขณะ
ปฏิบติังานแต่ละประเภท 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า บริษทัมีนโยบายและโครงการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม เพราะบริษทัใส่ใจในเร่ืองของงานความปลอดภยั 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน 
ฝ่ายลูกจ้าง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า บริษทัมีนโยบายและโครงการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหพ้นกังานทุกคนท่ีเขา้มาในโครงการท าตามกฎระเบียบต่างๆ 

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า โดยทาง
หน่วยงานมีประกาศนโยบาย และกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

จป.ระดับเทคนิคคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานได้มีการติดประกาศ
นโยบายและกฎระเบียบของบริษทัไวต้ามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน 

จป.ระดบัเทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานจะมีประกาศนโยบาย
และกฎระเบียบเม่ือมีการเปิดโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

จป.ระดบัเทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ทางหน่วยงานจะมีการติดป้ายประกาศ
นโยบายและกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเพื่อใหศึ้กษาและเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีนโยบายและกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริมให้มีการท างานอย่างปลอดภยั โดยผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งท างานให้เกิดความปลอดภยั
ต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานและมีกฎระเบียบเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ไปในพื้นท่ีก่อสร้างท างานอยา่ง
ปลอดภยั 

สรุปค าตอบ บริษัทฯ มีนโยบายและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอ้มส าหรับพนกังาน โดยการแจง้ใหรั้บทราบ และติดประกาศ ตามบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
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1.2) ทางหน่วยงาน มีการจัดท าแผนงาน และ สนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดเตรียม 
กจิกรรมด้านความปลอดภัย เพยีงพอหรือไม่ อย่างไร 

ผูจ้ดัการก่อสร้าง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานไดจ้ดัท างบประมาณในส่วน
กิจกรรมดา้นความปลอดภยัไวต้ามแผนงาน 

วิศวกรควบคุมงาน ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานและมี
งบประมาณเพียงพอ โดยให้รางวลัแก่ผูป้ฏิบติังานดา้นความปลอดภยัประจ าเดือน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการท างานดา้นความปลอดภยั 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีแผนงบประมาณเพียงพอในการจัด
กิจกรรมความปลอดภยัในหน่วยงานและถือเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจในการปฏิบติังาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีแผนงานความปลอดภยัและงบประมาณ
ดา้นความปลอดภยัท่ีเพียงพอต่อกิจกรรมความปลอดภยัท่ีจดัข้ึนเดือนละ 1 คร้ัง 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจ้าง ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีแผนงานและงบประมาณในการจดักิจกรรมท่ีเพียงพอส าหรับ
กิจกรรมความปลอดภยั 

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอ 
โดยมีแผนงานประจ าเดือนและประจ าปี จะมีการก าหนดงบประมาณและกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยั ให้สอดคลอ้งและเหมาะสม เช่น กิจกรรมมอบรางวลัผูค้วบคุมงานดีเด่น ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
และแต่งค าขวญัดา้นความปลอดภยั 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า โดยทางหน่วยงานมีแผนกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภยัด้านความปลอดภยั เช่น กิจกรรมมอบรางวลัผูค้วบคุมงานดีเด่น ผูป้ฏิบติังานดีเด่น 
พื้นท่ีปฏิบติังานดีเด่นประจ าเดือน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวมีงบประมาณท่ีเพียงพอ 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีแผนงานและงบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับ
การจดักิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั 

จป.เทคนิคคนท่ี  3 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี เพียง โดยทางหน่วยงานมีการจัด
งบประมาณในการส่งเสริมดา้นกิจกรรมความปลอดภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีเพียงพอ โดยการวางแผนงานว่ามี
กิจกรรมอะไรบา้งท่ีตอ้งจดัท ากิจกรรม 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน มีการจดัท าแผนงาน และ สนับสนุนด้านงบประมาณในการ
จดัเตรียม กิจกรรมด้านความปลอดภยั อย่างเพียงพอเช่น กิจกรรมมอบรางวลัผูค้วบคุมงานดีเด่น 
ผูป้ฏิบติังานดีเด่น และแต่งค าขวญัดา้นความปลอดภยั 
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1.3) ทางหน่วยงาน มีจัดบุคลากรที่เพียงพอ และจัดผังบุคลากรด้านความปลอดภัย ตาม
หน้าทีค่วามรับผดิชอบตามพืน้ทีท่ีไ่ด้รับมอบหมายหรือไม่ อย่างไร 

ผูช่้วยผูจ้ดัการก่อสร้าง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานท า Safety manpower plan 
เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและมีการท าแผนผงัพร้อมหนา้ท่ีรับผดิชอบของแต่ละคน 

วศิวกรควบคุมงาน ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีการจดับุคลากรประจ าพื้นท่ี
การท างานและจดัหนา้ท่ีความรับผดิชอบดูแลดา้นความปลอดภยัอยา่งชดัเจน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอส าหรับปัจจุบนัและสอดคลอ้งกบั
กฎหมายโดยยดึหลกัของจ านวนคนงานในหน่วยงาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี  2  มีเพียงพอส าหรับพื้นท่ีการท างานแต่ละจุด 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัท่ีอยูต่ามพื้นท่ีการท างาน 
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า โดยส่วน

งานความปลอดภยัจะแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละคนอยา่งชดัเจน แต่ทุกคนตอ้งสามารถท าหน้าท่ี
แทนเพื่อนร่วมงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ส่วนงานความปลอดภยัมีการจดัท าพื้นท่ี
ความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลไวอ้ยา่งจดัเจน 

 จป.เทคนิคคนท่ี  2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเจา้หนา้ท่ีเพียงพอท่ีไดรั้บมอบหมายงานท่ี
จดัแต่ละพื้นท่ี 

จป.เทคนิคคนท่ี  3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางส่วนงานความปลอดภยัไดจ้ดัท าแผนผงั
และแบ่งพื้นท่ีรับผดิชอบอยา่งชดัเจน 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีเพียงพอ โดยมีการจดัแบ่งให้เจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบแต่ละพื้นท่ีอยา่งชดัเจน 

สรุปค าตอบ  ทางหน่วยงาน มีการจดับุคลากรท่ีเพียงพอ และมีการจดัสรรบุคลากรดา้นความ
ปลอดภยั ตามหนา้ท่ีความรับผดิชอบตามพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย อยา่งชดัเจน 

1.4)  ทางหน่วยงาน ได้มีการจัดอบรมข้ันพื้นฐานเพ่ือให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย ให้กบั ผู้ปฏิบัติงานทุกคนก่อนทีจ่ะเร่ิมท างาน หรือไม่ อย่างไร 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า หน่วยงานไดอ้บรมขั้นพื้นฐานให้พนกังานทุกคนก่อนเร่ิม
งาน 

วิศวกรควบคุมงานตอบว่า ทางหน่วยงานมีการจดัอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความรู้
ดา้นความปลอดภยัก่อนเร่ิมงานทุกคน 
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ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการจดัอบรมตามท่ีกฎหมายแรงงาน
ก าหนดอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง ส าหรับการอบรมเพื่อเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการอบรมก่อนเขา้ปฏิบติังานทุกคร้ัง 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานได้มีการจดัอบรมส าหรับพนักงานทุกคนท่ีจะเขา้มา
ปฏิบติังานในพื้นท่ีโครงการ 

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการจดั
อบรม โดยพนกังานทุกคนจะไดรั้บการอบรมพื้นฐานก่อน จึงจะสามารถเขา้ปฏิบติังานในโครงการได ้

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดยท่ีพนักงานใหม่หรือพนักงานท่ียา้ย
หน่วยงานตอ้งผา่นการอบรมดา้นความปลอดภยัก่อนเร่ิมงานตามท่ีกฎหมายก าหนด 6 ชัว่โมง 

จป.เทคนิคคนท่ี  2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการอบรมให้แก่พนักงานก่อนเข้า
ปฏิบติังานในโครงการ 

จป.เทคนิคคนท่ี  3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี ทางหน่วยงานไดมี้การจดัอบรมส าหรับ
พนกังานใหม่ก่อนเร่ิมงานทุกคน 

เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี เพราะจะท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้ขั้นตอน
และวธีิการท างานท่ีปลอดภยั 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน ไดมี้การจดัอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัอา
ชีวอนามยั ใหก้บั ผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน  

1.5)  ทางหน่วยงานได้มีการจัดเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการท างานและการ
ระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนัหรือไม่ อย่างไร 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า หน่วยงานได้มีการจดัท าขั้นตอนการท างานและประเมิน
ความเส่ียงและมีการส่ือสารใหผู้ป้ฏิบติังานรับทราบก่อนเร่ิมงาน 

วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มี ก่อนท างานก็จะมีการเปิดเอกสารขออนุญาตในการ
ท างานทุกคร้ังก่อนเร่ิมงาน ซ่ึงในเอกสารนั้นจะมีการระบุความเส่ียงและแนวทางป้องกนั 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี เพื่อการท างานท่ีปลอดภยัและการมีแนว
ทางแกไ้ขหากเกิดอุบติัเหตุ 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี  2  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีเอกสารขออนุญาตการท างานและการ
ประเมินความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดมี้การแนะน าขั้นตอนการท างานท่ีมีความเส่ียงและ
แนวป้องกนัก่อนเร่ิมงาน 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยการ
วเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั (JSA) ซ่ึงจะน ามาแนบกบัใบอนุญาตในการท างาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี คือในใบอนุญาตการท างานโดยในเอกสาร 
(JSA) จะระบุขั้นตอนการท างานตามแผนงานท่ีก าหนด 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี ทางหน่วยงานมีการขอใบอนุญาตการ
ท างานพร้อมแนบเอกสารประกอบท่ีประเมินความเส่ียงและแนวทางป้องกนั 

จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี ทางส่วนงานความปลอดภัยได้มีการ
จดัเตรียมใบขออนุญาต และแนบเอกสารประกอบเก่ียวกบังานนั้นๆ 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี เพราะก่อนเร่ิมงานทุกคร้ังตอ้งมีการขอ
ใบอนุญาตในการท างานและตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและแนวทางป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
ในแต่ละงาน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการท างานและ
การระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั โดยการใช ้ใบอนุญาตในการท างานและตอ้งมีการวเิคราะห์
ความเส่ียงและแนวทางป้องกนัอนัตราย 

1.6)   ทางหน่วยงานมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การท างาน 
ทีค่รบทุกคนหรือไม่ อย่างไร 

ผู ้จ ัดการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานจัดอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้
ผูป้ฏิบติังานทุกคนพร้อมทั้งอุปกรณ์การท างาน 

วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มี ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียมอุปกรณ์คุม้ครองความ
ปลอดภยัส าหรับพนกังานทุกคน ซ่ึงสามารถเบิกไดท่ี้สโตร์ 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีครบและเพียงพอส าหรับพนักงานใน
หน่วยงานและสามารถเบิกหรือยมืไดท่ี้สโตร์ 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี  2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีครบส าหรับพนกังานในโครงการ 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดจ้ดัอุปกรณ์ความปลอดภยัไวค้รบทุกคน 
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เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดย
พนกังานสามารถเบิกอุปกรณ์พื้นฐาน (หมวกนิรภยั แวน่ตานิรภยั รองเทา้นิรภยั ) และ อุปกรณ์ตาม
ลกัษณะงานตามความเหมาะสมท่ีสโตร์ ส่วนกลางของหน่วยงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีครบทุกคน โดยผูป้ฏิบติังานสามารถเบิก
หรือยมื อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลไดท่ี้สโตร์ก่อนเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี ทางหน่วยงานมีการจดัอุปกรณ์ป้องกนัภยั
พื้นฐานส่วนบุคคล ใหก้บัผูป้ฏิบติังานก่อนท่ีจะเขา้มาในโครงการ 

จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีครบ ทางหน่วยงานได้จดัเตรียมอุปกรณ์
ป้องกนัภยัพื้นฐานส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกนัภยัตามลกัษณะงานต่างๆ 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส าหรับ
พนกังานทุกคนในหน่วยงาน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การ
ท างานท่ีครบทุกคน ก่อนท่ีจะเร่ิมงาน  

1.7)  การจัดเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ด้านความปลอดภัย ทีเ่พยีงพอหรือไม่ 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานจดัป้ายและสัญลกัษณ์ตามบริเวณพื้นท่ีการ
ท างาน 

วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการจดัป้ายบ่งช้ีดา้นความปลอดภยัทุกจุด
ในพื้นท่ีการท างาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับพื้นท่ีการท างานและจุด
ต่างๆในหน่วยงาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี  2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอต่อพื้นท่ีการท างาน 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีป้ายเตือนท่ีเพียงพอส าหรับพื้นท่ีการท างาน 
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เพียงพอ 

โดยป้ายสัญลกัษณ์จดัเตรียมตามมาตรฐานความปลอดภยั 
จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอส าหรับพื้นท่ีการท างาน 
จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการติดป้ายเตือนท่ีเพียงพอในส่วนงาน เช่น 

งานหลุมลึก งานจราจร งานตอกเสาเขม็ 
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จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอ บางหน่วยงานมีการจดัเตรียมป้าย
สัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายหา้มต่างๆ,ป้ายบงัคบั, ป้ายเตือน และป้ายจราจร 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอทุกจุดพื้นท่ีการท างาน 

สรุปค าตอบ มีการจดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั ท่ีเพียงพอ 

1.8)  การจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพียงพอ และแยกพื้นที่สูบบุหร่ี จากพื้นที่ท างาน 
หรือไม่ 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ เราจดัอุปกรณ์ดบัเพลิงไวต้ามจุดพื้นท่ีท างานและจดัพื้นท่ีสูบ
บุหร่ีแยกออกจากจุดพื้นท่ีการท างาน 

วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีจุดส าหรับท่ีพกัสูบบุหร่ีและมีถงัดบัเพลิงตามพื้นท่ีการ
ท างาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับทุกพื้นท่ี 
ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับจุดงานและหนา้งาน 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่มีการจดัแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ีและจดัเตรียมถงัดบัเพลิงประจ าจุด 
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เพียงพอ 

โดยอุปกรณ์ดบัเพลิงจะเตรียมไวใ้นจุดท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหมแ้ละแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ีไว้
อยา่งชดัเจน 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เพียงพอ และมีการจดัท าพื้นท่ีสูบบุหร่ีแยก
ออกจากพื้นท่ีปฏิบติังานตามความเหมาะสม 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงในงาน
ประกายไฟและพื้นท่ีงานต่างๆพร้อมพื้นท่ีสูบบุหร่ี 

จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียมไวส้ าหรับ
งานท่ีมีประกายไฟและงานท่ีก่อใหเ้กิดเพลิงไหมพ้ร้อมพื้นท่ีสูบบุหร่ีตามจุดต่างๆ 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีถงัดบัเพลิงเพียงพอและมีการแยกพื้นท่ี
สูบบุหร่ีจากพื้นท่ีการท างาน 

สรุปค าถาม  การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเพียงพอ และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน 
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1.9)  การจัดเตรียมสวัสดิการ ด้านที่พัก , น ้าด่ืม และห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ
หรือไม่ 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการจดัท่ีพกัส าหรับผูป้ฏิบัติงานเพียงพอ 
รวมถึงน ้าด่ืมสะอาดและหอ้งสุขาท่ีเพียงพอส าหรับผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 

วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ ทางหน่วยงานมีท่ีพกั น ้าด่ืม และหอ้งสุขาท่ีเพียงพอ 
ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า เพียงพอส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน

ปัจจุบนั 
ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอส าหรับพนกังานในปัจจุบนั 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกไดเ้พียงพอต่อพนกังานใน
หน่วยงาน 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอ โดย
ท่ีพกัจะจดัไวใ้กลก้บัพื้นท่ีการท างาน น ้าด่ืมสะอาด หอ้งน ้ามีการท าความสะอาดทุกเชา้ – บ่าย  

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงต่อผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 
จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียมท่ีพกั และน ้ า

ด่ืมท่ีสะอาดพร้อมกบัการจดัเตรียมหอ้งน ้าส าหรับผูป้ฏิบติังานในหน่วยงาน 
จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เพียงพอ หน่วยงานมีการจดัเตรียมท่ีพกั น ้ าด่ืม

สะอาด และสุขาตามขอ้ก าหนด 15/1 หอ้ง 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอต่อผูป้ฏิบติังานส าหรับผูป้ฏิบติังาน 

สรุปค าตอบ การจัดเตรียมสวสัดิการ ด้านท่ีพัก ,น ้ าด่ืม และห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ี
เพียงพอส าหรับผูป้ฏิบติังาน  

1.10)  ทางหน่วยงานมีการจัดเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจ้าหน้าที่พยาบาลที่เพียงพอ
หรือไม่ 

 ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า มี เม่ือมีลูกจา้ง 200 คน ข้ึนไป ทางหน่วยงานมีการจดัห้อง
ปฐมพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีพยาบาลวชิาชีพ 1 คน ประจ าหน่วยงาน 

วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มี ห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพเพียงพอของ
หน่วยงาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับพนกังานในหน่วยงาน 
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ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลเพียงพอ
ส าหรับพนกังานในหน่วยงาน 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีหอ้งปฐมพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีพยาบาลท่ีเพียงพอ 

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เพียงพอ 
โดยอุปกรณ์ปฐมพยาบาล หอ้งพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีพยาบาลจดัเตรียม สอดคลอ้งกบักฎหมาย 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีห้องปฐมพยาบาลและพยาบาลเพียงพอ
ส าหรับพนกังานในหน่วยงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาลและพยาบาล
ประจ าหน่วยงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพียงพอ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียมหอ้ง
พยาบาลและพยาบาลเพื่อใหก้ารรักษาส าหรับส านกังานในหน่วยงาน 

เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีเพียงพอส าหรับพนกังานในหน่วยงาน 
สรุปค าตอบ  ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจ้าหน้าท่ีพยาบาลท่ี

เพียงพอตามท่ีก าหนดไวต้ามกฎหมาย 

1.11) ทางหน่วยงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือไม่ อย่างไร 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์บริเวณพื้นท่ี
การท างานและพื้นท่ีอาศยัเพื่อเผยแพร่และส่ือสารใหรั้บทราบข่าวสารต่างๆ 
  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีการจดับอร์ดให้ความรู้ด้านความปลอดภยัประจ าจุด
พื้นท่ีต่างๆ 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีประจ าจุดต่างๆตามหน่วยงานและ
รวมถึงการติดข่าวประจ าสัปดาห์และการแจง้ขอ้มูลอ่ืนๆเพื่อใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีตามหนา้งานแต่ละจุดพื้นท่ีการท างาน 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัการแสดงป้ายประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆ 
  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวชิาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยทาง
หน่วยงานไดจ้ดับอร์ดไวท่ี้ออฟฟิศ ท่ีพกัคนงาน และพื้นท่ีปฏิบติังาน เพื่อส่ือสารความรู้ขอ้มูลด้าน
ความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
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  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี โดยท่ีแผนกความปลอดภยัมีการจดัท า
บอร์ดพร้อมติดประชาสัมพนัธ์ท่ีบริเวณลานกิจกรรมและบริเวณท่ีพกัคนงาน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีบอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ืองความปลอดภยั 
  จป .เทคนิคคน ท่ี  3  ตอบข้อสัมภาษณ์ ว่า ท างห น่วยงาน มีการจัดท าบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ดา้นความปลอดภยัพร้อมทั้งอพัเดทขอ้มูลข่าวสารต่างๆทุกเดือน 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี เช่นการติดประกาศดา้นความปลอดภยั
ในการท างาน กฎระเบียบในการปฏิบติังาน รวมถึงการปฏิบติัตนและป้องกนัตนจากเช้ือไวรัสโควิด-
19 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีอาคารส านกังาน ท่ีพกั
แรงงาน และจุดรวมพล  

1.12) ทางหน่วยงานมีการระบุจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ชัดเจน โดยมีการช้ีแจง
อย่างสม ่าเสมอหรือไม่ 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการส่ือสารให้ทางผูป้ฏิบัติงานทุกคน
รับทราบในส่วนของจุดรวมพลในโครงการ 
  วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการแจง้พื้นท่ีจุดรวมพลท่ีชดัเจน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี โดยมีป้ายประกาศแจ้งจุดรวมพลท่ี
ชดัเจน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี แจง้ให้พนักงานทุกคนรับทราบตาม
พื้นท่ีต่างๆ 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานไดมี้การจดัพื้นท่ีรวมพลให้กบัพนกังานในหน่วยงาน
รับทราบ 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดย
ช้ีแจงระหวา่งอบรมและในกิจกรรมสนทนาความปลอดภยั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี โดยแจง้ระหว่างอบรมและในกิจกรรม
สนทนาความปลอดภยั  
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี แจง้ในช่วงอบรมก่อนเร่ิมงานและกิจกรรม
สนทนาความปลอดภยั โดยในหน่วยงานมีทั้งหมด 4 จุด 
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  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี ซ่ึงจะแจง้ในช่วงอบรมก่อนเร่ิมงานและ
กิจกรรมสนทนาความปลอดภยั โดยในหน่วยงานมีทั้งหมด 4 จุดพร้อมติดป้ายอยา่งชดัเจน 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี แจง้ในช่วงอบรมก่อนเขา้ท างาน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการระบุจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีชดัเจน โดยก าหนดไว ้4 
จุด และมีการช้ีแจงอยา่งสม ่าเสมอ  

2.) ด้านกระบวนการ  

2.1)  ทางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน  สนทนาด้านความ
ปลอดภัยประจ าวนัหรือไม่ และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

  ผูจ้ ัดการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานได้มีการจัดกิจกรรมสนทนาด้านความ
ปลอดภยัก่อนเร่ิมงานทุกวนั เพื่อส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงความส่ียงในการท างาน และรับฟัง
ข่าวสารจากหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

  วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ มีประจ าวนั โดยจะพูดให้ทุกคนเขา้ใจและตระหนกัถึงผล
ท่ีร้ายแรงถา้หากท างานท่ีไม่ปลอดภยั 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการสนทนาความปลอดภยัทุกเช้าก่อน
เร่ิมงาน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการจดักิจกรรมสนทนาความปลอดภยั
ทุกวนั โดยหวัหนา้งานและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ไดมี้การจดัท ากิจกรรมสนทนาความปลอดภยัทุกวนั 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี และมี
แนวโน้มไปในทางท่ีดี เน่ืองจากท าให้แต่ละกลุ่มงาน ได้ส่ือสารขั้นตอนการท างาน เพื่อเกิดความ
ปลอดภยั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี ทางกลุ่มงานจะรวมตัวกันท ากิจกรรม
สนทนาความปลอดภยัประจ าวนั เพื่อใหเ้ขา้ใจในงานและช้ีแจงขั้นตอนการท างานท่ีถูกตอ้ง 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการจดัท ากิจกรรมสนทนาความปลอดภยั
เก่ียวกบัการท างานและแผนงาน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี ทางหน่วยงานได้มีการสนทนาความ
ปลอดภยัก่อนเร่ิมงานแต่ละจุดพื้นท่ีการท างาน โดยมีหัวหน้างานและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัร่วม
กิจกรรมดว้ย 
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  เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มจะมีการช้ีแจง
เร่ืองขั้นตอนการท างานและการท างานท่ีปลอดภยัในแต่ละวนั 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  สนทนาดา้นความ
ปลอดภยัประจ าวนั ก่อนเร่ิมงานทุกคร้ัง 

 2.2 )   ทางหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงาน  สนทนาด้านความ
ปลอดภัยประจ าสัปดาห์หรือไม่ และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการจดัท ากิจกรรมทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ 
ทุกสัปดาห์ โดยให้พนกังานและผูป้ฏิบติังานทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อรับทราบข่าวสารดา้นความ
ปลอดภยั 
  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีประจ าสัปดาห์ โดยจะพูดคุยให้ตระหนกัถึงอนัตรายท่ี
จะเกิดข้ึนหากไมป่ฏิบติัตามกฎระเบียบและรับฟังข่าวสารต่างๆ 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี ซางจดัข้ึนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง โดยทาง
หน่วยงานได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีสับเปล่ียนหมุนเวียนข้ึนมาแจง้ข่าวสารด้านความปลอดภยัและการ
ท างานท่ีมีคุณภาพ 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีทุกสัปดาห์ ซ่ึงจะจดัข้ึนทุกวนัองัคารและ
วนัศุกร์ 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ไดมี้การจดักิจกรรมสนทนาความปลอดภยัทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดยจดั
ข้ึนสัปดาห์ละ 2 คร้ัง และมีแนวโนม้ไปในทางท่ีดี เน่ืองจากกิจกรรมดงักล่าวท าให้ส่วนงานต่างๆได้
ข้ึนมาแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี และพนกังานทุกคนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อ
รับฟังข่าวสารดา้นความปลอดภยั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการจดัท าทุกสัปดาห์ เพื่อรับฟังข่าวสารและ
แผนงานดา้นความปลอดภยัของหน่วยงาน รวมถึงรับฟังข่าวสารในดา้นต่างๆเช่นสุขภาพ 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีทุกสัปดาห์ ซ่ึงจะจดัข้ึนทุกวนัองัคารและ
วนัศุกร์ 
  เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี โดยจดัข้ึนทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ 
โดยใหผู้ค้วบคุมงานและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัข้ึนมาช้ีแจงข่าวสารต่างๆ 
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สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนกังาน  สนทนาดา้นความ
ปลอดภัยประจ าสัปดาห์ทุกวนั อังคาร และ วนัศุกร์ โดยให้ผูป้ฏิบัติงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
ดงักล่าว  

2.3)  ทางหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจด้านความ
ปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมมอบรางวลัผูป้ฏิบติังานและ
ผูค้วบคุมงานดีเด่น และกิจกรรมประกวดค าขวญัด้านความปลอดภยั เพื่อส่งเสริมให้ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน 
  วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ มีกิจกรรมมอบรางวลับุคคลท่ีปฏิบติังานและผูค้วบคุมงาน
ดีเด่นดา้นความปลอดภยัประจ าเดือน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  มีการจดักิจกรรมท าความสะอาดพื้นท่ีการท างานทุกสัปดาห์
และกิจกรรมผูป้ฏิบติังานและผูค้วบคุมงานดีเด่นดา้นความปลอดภยัประจ าเดือน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการประกวดค าขวญัดา้นความปลอดภยั 
   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานไดมี้การจดักิจกรรมเพื่อให้พนกังานไดมี้ส่วน
ร่วมกบักิจกรรมดา้นความปลอดภยั 
   เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี เช่น
กิจกรรม มอบรางวลับุคคลท่ีปฏิบติังานและผูค้วบคุมงานดีเด่นดา้นความปลอดภยัประจ าเดือน เพื่อ
เป็นแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานตระหนกัถึงความปลอดภยัในการท างาน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี การมอบรางวลับุคคลท่ีปฏิบติังานและผู ้
ควบคุมงานดีเด่นดา้นความปลอดภยัประจ าเดือนและแต่งค าขวญัดา้นความปลอดภยั 
  จป.เทคนิคคนท่ี  2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการจัดประกวดหัวหน้างานและ
ผูป้ฏิบติังานดีเด่น และประกวดค าขวญัดา้นความปลอดภยั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี โดยหน่วยงานมีการจดักิจกรรม มอบ
รางวลัหวัหนา้งานดีเด่นและผูป้ฏิบติังานดีเด่น พร้อมกบัการมอบรางวลัต่างๆตามความเหมาะสม 
  เจ้าหน้าท่ี ส่ิงแวดล้อม ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มี  อย่างเช่นกิจกรรมมอบรางว ัล
ผูป้ฏิบติังานดีเด่นและผูค้วบคุมงานดีเด่นประจ าเดือน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน มีการจดักิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้นความ
ปลอดภยั เช่น การจดัประกวดหัวหน้างานและผูป้ฏิบติังานดีเด่นประจ าเดือน  และประกวดค าขวญั
ดา้นความปลอดภยั 
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2.4)  ทางหน่วยงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตามแผนงานการตรวจสอบประจ าเดือน
หรือไม่ อย่างไร 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเคร่ืองจกัร 
ประจ าเดือนและมีการติดสติกเกอร์เพื่อช้ีบ่งวนัตรวจสอบและหมดอาย ุ
  วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ มีการตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรประจ าเดือน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีและใชส้ติกเกอร์แยกแต่ละเดือนพร้อม
กบัการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการตรวจสอบเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ประจ าทุกเดือน 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจ้าง ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานได้มีการจัดท าแผนการตรวจสอบอุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรประจ าเดือน 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดย
สัปดาห์สุดทา้ยของเดือน จะท าการตรวจสอบและติดสติกเกอร์ส าหรับใชง้าน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยตรวจสอบอุปกรณ์และเคร่ืองจกัรทุก
วนัท่ี 25 ของเดือนและติดสติกเกอร์ระบุวนัตรวจสอบและวนัหมดอายุ 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรก่อนใช้
งานเป็นประจ าทุกเดือน  
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีทางหน่วยงาน จะด าเนินการตรวจสอบ
ประจ าเดือน พร้อมกบัติดสติกเกอร์แต่ละสี โดยทางหน่วยงานจะก าหนดข้ึนใหใ้ชใ้นหน่วยงาน 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน และ
มีสติกเกอร์ตรวจสอบช้ีบ่งอยา่งชดัเจน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตามแผนงานการตรวจสอบประจ าเดือน
และมีสติกเกอร์ตรวจสอบช้ีบ่งอยา่งชดัเจน 

 2.5)   ทางหน่วยงาน มีรายงานการตรวจสอบสอบความปลอดภัยในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าวนั โดยเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยหรือไม่ 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการเดินตรวจสอบและติดตามผลประจ าวนั  
  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีการตรวจสอบและติดตามผลด้านความปลอดภัย
ประจ าวนั 
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  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีโดยมีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัและ
หวัหนา้งานตรวจสอบและติดตามผล 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการเดินตรวจสอบประวนั 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไดมี้การตรวจสอบและติดตามผลความ
ปลอดภยัประจ าวนั  
  เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยทุก
วนัจะมีการตรวจสอบความปลอดภยัและจดัท ารายงานและติดตามผล 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี ไดจ้ดัท ากิจกรรมเดือนตรวจสอบประจ าวนั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการเดินตรวจสอบความปลอดภยัประจ าวนั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี ทางหน่วยงานมีการเดินตรวจสอบหนา้งาน
โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเป็นผูต้รวจสอบและด าเนินการติดตามผลการแกไ้ข 
  เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการเดินตรวจสอบความปลอดภัย
ประจ าวนัและติดตามผลการแกไ้ข 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน มีรายงานการตรวจสอบสอบความปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าวนั โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเป็นผูต้รวจสอบและด าเนินการติดตามผลการแกไ้ข
และ รายงานผูบ้ริหารไดรั้บทราบ 

 2.6)  ทางหน่วยงานมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการท างานและการติดตาม
ผลประจ าสัปดาห์  โดยตรวจสอบ ผู้ควบคุมงานและเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยหรือไม่ 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ มีการจดัท ารายงานตรวจสอบความปลอดภยัประจ าสัปดาห์
และติดตามผล เพื่อรายงานใหผู้บ้ริหารและผูค้วบคุมงานรับทราบ 
  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีการเดินตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมงาน และ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเพื่อติดตามผลการปรับปรุงและแกไ้ข 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการตรวจสอบและติดตามผลการแกไ้ข
ประจ าสัปดาห์ 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมตรวจสอบ
ความปลอดภยัประจ าสัปดาห์โดยมีผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัร่วมดว้ย 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานและผูบ้ริหารและทุกส่วนงาน ไดมี้การเดินตรวจสอบ
และติดตามผลทุกสัปดาห์ 
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  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการเดิน
ตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมงาน และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัเพื่อติดตามผลการปรับปรุงและ
แกไ้ข 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการเดินตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผูค้วบคุม
งาน และเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัเพื่อติดตามผลการปรับปรุงและแกไ้ข ทุกสัปดาห์ 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์และจดัท า
รายงานการตรวจสอบและแกไ้ข 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี การจดัท าการตรวจสอบและติดตามผลการ
แกไ้ขและรายงานต่อผูบ้ริหารรับทราบ 
  เจา้หน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี การตรวจสอบความปลอดภยัประจ า
สัปดาห์ 

สรุปค าตอบ  ทางหน่วยงานมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าสัปดาห์  โดยตรวจสอบ ผูค้วบคุมงานและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั  ได้มีการเดิน
ตรวจสอบและติดตามผลทุกสัปดาห์ และ รายงานผูบ้ริหารไดรั้บทราบ 

 2.7)  ทางหน่วยงานมีการรายงานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน หรือไม่ 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการเดินตรวจสอบและติดตามผลในพื้นท่ี
หน่วยงานโดยคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ มีการเดินตรวจสอบประจ าเดือนโดย คณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีประจ าทุกเดือนโดยจัดข้ึนวนัศุกร์ 
สุดทา้ยของเดือน 
  ผู ้ควบคุมงานคนท่ี 2  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการเดินตรวจสอบทุกเดือน โดย 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ไดมี้การรายงานตรวจสอบความปลอดภยัประจ าเดือน 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีโดยมี 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ร่วมเดินตรวจสอบทุก
เดือนเพื่อตรวจสอบและติดตามผลประจ าเดือน 
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  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีการเดินตรวจสอบประจ าเดือนโดย 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการเดินตรวจสอบประจ าเดือนทุกเดือน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดยมีการตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 
คร้ัง 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยมี คณะกรรมการความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ร่วมเดินตรวจสอบทุกเดือนเพื่อตรวจสอบและติดตามผล
ประจ าเดือน 

สรุปค าตอบ  ทางหน่วยงานมี การรายงานการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ทุกเดือน  

             2.8)  ทางหน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือนหรือไม่ 

  ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบวา่ ทางหน่วยงานมีการจดัประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นประจ าทุกเดือน 

  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีการประชุมทุกเดือนโดย คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยการจดัประชุม และตรวจสอบพื้นท่ี
ปฏิบติังานทุกเดือน 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการประชุมทุกเดือน 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัประชุม คณะกรรมการความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในทุกๆเดือน 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มีการจดั
ประชุมทุกเดือน โดยจดัข้ึนทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีการจดัประชุมทุกเดือน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการจดัประชุมทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยจะจดัประชุมอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีโดยมีการประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 
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สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เป็นประจ า ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานและ
ติดตามผลเพื่อการพฒันาและปรับปรุง ต่อไป   

2.9)  ทางหน่วยงาน มีรายงานอุบัติเหตุ พร้อมการติดตามมาตรการแก้ไขหรือไม่ 

  ผูจ้ ัดการก่อสร้างตอบว่า มีการจัดท าแผนขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ หากเกิด
อุบติัเหตุ เพื่อใหผุ้บ้ริหารรับทราบ 

  วิศวกรควบคุมงานตอบว่า มีการวางแผนรองรับหากเกิดอุบติัเหตุและขั้นตอนการ
รายงาน พร้อมแนวทางแกไ้ข 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี แผนการรายงานอุบติัเหตุเพื่อรายงานต่อ
ผูบ้ริหาร เม่ือเกิดอุบติัเหตุ 
  ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า มีแผนรองรับในเร่ืองของการรายงาน
อุบติัเหตุ 
  คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัท าแผนรายงานอุบติัเหตุในหน่วยงาน 
  เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี เม่ือมี
อุบติัเหตุเพื่อหาแนวทางแกไ้ขป้องกนั 
  จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานมีแผนการรายงานเม่ือเกิด
อุบติัเหตุ 
  จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี ขั้นตอนการรายงานอุบติัเหตุพร้อมแนว
ทางการแกไ้ข 
  จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี แผนรองรับส าหรับการรายงานอุบติัเหตุ
และแนวทางแกไ้ขรองรับเม่ือเกิดเหตุ 
  เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี แผนรองรับ แต่ปัจจุบนัทางหน่วยงาน
ยงัไม่มีการเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน 

สรุปค าตอบ ทางหน่วยงาน มีมาตรการกรณีเกิดงานอุบัติเหตุ ทั้ งในส่วนของการรายงาน
สอบสวนอุบติัเหตุ และ แนวทางป้องกนัแกไ้ข เม่ือเกิดเหตุดงักล่าว  
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2.10)   ทางหน่วยงานมีการซ้อมแผนอพยพดับเพลงิ ประจ าปี หรือไม่ 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบว่า ทางหน่วยงานมีการซ้อมแผนดบัเพลิงและอพยพประจ าปี 
และมีการวางแผนผงัขั้นตอนด าเนินการกรณีหากเกิดอุบติัเหตุ 

วศิวกรควบคุมงานตอบวา่ มีการซอ้มแผนอพยพประจ าปี 
ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการจดัข้ึนทุกปี 
ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการอบรมและซอ้มแผนอพยพประจ าปี 
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน

ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการจดัข้ึนทุกปี 
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดยจดั

ข้ึนทุกปี และในปีน้ีจดัข้ึนวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 
จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการซอ้มแผนทุกปี 
จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีการซอ้มแผนดบัเพลิงอพยพหนีไฟประจ าปี

ตามกฎหมายก าหนด 
จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยหน่วยงานจะจดัข้ึนปีละ 1 คร้ัง โดยปีน้ี

จดัข้ึนวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 
เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มี โดยปีน้ีจะจดัข้ึนวนัท่ี วนัท่ี 10 ธนัวาคม 

2563 
สรุปค าตอบ ทางหน่วยงานมีการซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง ประจ าปี ในวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 

 
3.) ข้อคิดเห็นเพิม่เติม 

3.1)  ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ที่จะเกีย่วกับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ หรือไม่ อย่างไร 

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เราตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จดัการและใหรู้้สึกดีและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติั 

วศิวกรควบคุมงานตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เพิ่มการสาธิตการใชเ้คร่ืองมือต่างๆท่ีถูกตอ้ง
เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุ 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ไม่มี เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานส่วนใหญ่เขา้ใจ
และปฏิบติัตามในเร่ืองของกฎระเบียบของหน่วยงาน 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ท าความสะอาดพื้นท่ีก่อนเลิกงาน 15 นาที 
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ อยากใหท้างหน่วยงานไดมี้การจดัท ากิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั
สม ่าเสมอเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูป้ฏิบติังาน 

เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า มี โดย
อยากใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้ถึงขอ้มูลดา้นความปลอดภยัไดง่้าย โดยเร่ิมจากการส่ือสารจากผูค้วบคุมงาน 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า โดยทางส่วนงานความปลอดภยัก็มีการ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามนโยบายของบริษทัท่ีดี บุคคลากร ในส่วนงานก็หมัน่พฒันาตนเองเร่ือง
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพใหดี้ยิง่ข้ึน 

จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า เร่ืองการส่ือสารให้เขา้ใจในการท างานใน
หน่วยงานและผูม้าติดต่องานในส านกังานในเร่ืองของการป้องกนัโควดิ-19 

จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า อยากให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ถึงกฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของทางบริษทัและของหน่วยงานและอยากให้ผูค้วบคุมงานส่ือสารกบัผูป้ฏิบติังานให้มาก
ข้ึนในเร่ืองของความปลอดภยั 

เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า ให้หัวหน้างานเน้นย  ้าผูป้ฏิบติังานให้
ค  านึงถึงความปลอดภยัในการท างานมากยิง่ข้ึนและจกัสรรพื้นท่ีท างานใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

สรุปค าตอบ  การส่ือสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภยั จะเป็นปัจจยั
ส าคญัในการลดอุบติัเหตุ เน่ืองจากการท างาน  

4.) ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัมาตรการป้องกนั โควดิ –19 ของหน่วยงาน  

ผูจ้ดัการก่อสร้างตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ มีความมัน่ใจในมาตรการป้องกนัโควดิ-19 ของ
หน่วยงาน ต่างๆส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานทุกคนท างานดว้ยความปลอดภยั 

วิศวกรควบคุมงานตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ควรเพิ่มจ านวนเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิ เพื่อ
ลดปัญหาการรอหนา้ประตูโครงการ 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 1  ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีเน่ืองจากทางหน่วยงานมีมาตรกร
ป้องกนัท่ีดี 

ผูค้วบคุมงานคนท่ี 2  ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ตรวจวดัอุณหภูมิและเฝ้าระวงัผูท่ี้เดินทาง
มาจากต่างจงัหวดั 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานตวัแทน
ฝ่ายลูกจา้ง ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ อยากใหต้รวจวดัอุณหภูมิไปจนกวา่โควดิ-19 จะหายไป 
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เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน ระดับวิชาชีพ ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า ทาง
หน่วยงานเห็นความส าคญัของโควิด-19 และไดติ้ดตามสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด โดยหน่วยงานไดมี้
มาตรการในการป้องกนั เช่น ตรวจคดักรองประวติัการเดินทาง วดัอุณหภูมิ ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล ์
และสวมหนา้กากอนามยั 

จป.เทคนิคคนท่ี 1 ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ ทางหน่วยงานมีมาตรการป้องกนัท่ีดี 
จป.เทคนิคคนท่ี 2 ตอบข้อสัมภาษณ์ว่า ทางหน่วยงานเห็นความส าคัญของการ

ป้องกนัโควดิ-19  
จป.เทคนิคคนท่ี 3 ตอบขอ้สัมภาษณ์ว่า อยากให้หน่วยงานเขม้งวดเร่ืองการป้องกนั

โควดิ-19 และเนน้ย  ้าใหดู้แลตนเองและมีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัโควดิ-19 
เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม ตอบขอ้สัมภาษณ์วา่ เนน้ย  ้าและการป้องการเช้ือโควดิ-19 

สรุปค าตอบ หน่วยงานได้มีมาตรการในการป้องกัน COVID-19 ท่ีดี เช่น ตรวจคัดกรอง
ประวติัการเดินทาง วดัอุณหภูมิก่อนเร่ิมงานทุกวนั  ลา้งมือดว้ยแอลกอฮอล์  การรักษาระยะห่างใน
การท างาน  และสวมหนา้กากอนามยั โดยขอเขม้งวดและรัดกุมในการบงัคบัใช ้ ต่อไป  

5.) ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม
ในการท างาน 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ดงัน้ี การท างานในปัจจุบนัยงัมีความ
ปลอดภยั โดยยงัไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน สืบเน่ืองจากอยูใ่นช่วงการเร่ิมตน้ของโครงการ ซ่ึงยงัมี
กิจกรรมไม่ซบัซ้อน อีกทั้งก าลงัพลยงัไม่มากนกั  แต่ในอนาคตจะมีงานเพิ่มข้ึนอีกหลายกิจกรรม และ
ตอ้งใช้ก าลงัพลท่ีมากข้ึนโดยล าดบั ดงันั้น ตอ้งให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งระดบั ผูบ้ริหาร ผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏิบติังาน ในการสร้างช่องทางส่ือสาร การใหค้วามรู้
ความเขา้ใจ และการสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้ กบัทุกฝ่าย โดยเฉพาะ กลุ่มแรงงานใหม่ทั้ง
ในส่วนของพนักงานบริษทั ผูรั้บเหมา  หรือ  แรงงานต่างด้าว  รวมถึงการประเมินความเส่ียงตาม
ประเภทกิจกรรม และการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาแนวทางการจดัการดา้น ความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้เหมาะสมกบั บริบทขององคก์ร ทั้งน้ีเพื่อ
บรรลุเป้าหมายโครงการ ในการส่งมอบงานทนัเวลา มีคุณภาพ และผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปลอดภยั 
(Zero Lost Time Accident )  
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4.3   ผลการประเมนิการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ใน
การท างาน 

จากกรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษัทแห่งหน่ึงใน
จงัหวดัระยอง ผูศึ้กษาท าการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1.  ท าการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั การจดัการ จ านวน 10 ท่าน เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   

2.  ท าการศึกษาการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม จาก
เอกสาร หลกัฐาน และรายงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินผลการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน    

3.  การวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อหาแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการ
จดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา  

ซ่ึงผลการประเมินผลมีดงัน้ี 

1)   การประเมินผลการจดัการดา้นปัจจยัเขา้ (Input)  
ผลการประเมินการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา ตามตวัช้ีวดัขององค์ประกอบปัจจยัเขา้ (Input) แบ่งออกเป็น 12 
ตวัช้ีวดัหลกั ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

ตารางที ่4.2 ผลการประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท างาน ด้านปัจจัยเข้า (Input 60 คะแนน) 

ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ได้

คะแนน 
ถ่วงน า้หนัก 

ผลการ
ประเมิน 

1 ประกาศนโยบายและกฎระเบียบ
ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มของ
หน่วยงาน 

-  มีทบทวนทุกปี 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 
-  มีไม่สม ่าเสมอ 2  
- ไม่มีการทบทวน 1  

2 แผนงานความปลอดภยั อาชีวอ
นามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและงบประมาณประจ าปี 

-  มีทบทวนทุกปี 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66677 5 
-  มีไม่สม ่าเสมอ 2    
-  ไม่มีการทบทวน 1    

3 การจดับุคลากร และแผนผงั
องคก์รดา้นความปลอดภยัท่ี
เหมาะสม 

-  เพียงพอมาก 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 
- ไม่เพียงพอเท่าท่ีควร 
- ไม่เพียงพอเลย 

2 
1 

 

4 การใหค้วามรู้และการฝึกอบรม
แก่ผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนเร่ิม
ท างาน 

- อบรมทุกคร้ังก่อน
เร่ิมงาน 

3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

-  อบรมเป็นบางคร้ัง 2    
-  ไม่มีการอบรม 1    

5 เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอน
ปฏิบติังานและการระบุความ
เส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั 

- จดัท าทุกคร้ัง 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 
- จดัท าบางคร้ัง 2    
- ไม่มีการจดัท า 1    

6 มีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล 
และ อุปกรณ์การท างาน 
ผูป้ฏิบติังานท่ีครบถว้น 

- จดัเตรียมครบถว้น 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 
-  จดัเตรียมไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

2  

- ไม่มีการจดัเตรียม 1   

7 การจดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ 
ดา้นความปลอดภยั ท่ีเพียงพอ 

- จดัเตรียมครบถว้น 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

 1.66667 3.33334 
- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 2 2  

- ไม่มีการจดัเตรียม 1   
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 ตารางที ่4.2 (ต่อ)   
ล า 
ดับ 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ได้
คะแนน 

ถ่วงน า้หนัก 
ผลการ
ประเมิน 

8 การจดัเตรียมอุปกรณดบัเพลิงใน
ท่ีท างานท่ีเพียงพอ  และแยก
พื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน 

- จดัเตรียมครบถว้น 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 2   

- ไม่มีการจดัเตรียม 1    

9 การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ี
พกั, น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูก
สุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอ 

-  จดัเตรียมเพียงพอ 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

- จดัเตรียมไม่เพียงพอ 2   

- ไม่มีการจดัเตรียม 1    

10 มีการจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาล 
และ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล 

-  จดัเตรียมครบถว้น
ตามขอ้ก าหนด 

3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

-  จดัเตรียมไม่เพียงพอ 2   

- ไม่มีการจดัเตรียม 1    

11 มีการจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ 
ขอ้มูลข่าวสารดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ติดประชาสัมพนัธ์
สม ่าเสมอ 

3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

- ติดประชาสัมพนัธ์
เป็นบางคร้ัง 

2   

- ไม่มีการ
ประชาสัมพนัธ์ 

1   

12 มีการระบุจุดรวมพลกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

-  ระบุต าแหน่งและ
ช้ีแจงอยา่งสม ่าเสมอ 

3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.66667 5 

-  ระบุต าแหน่งและ
ช้ีแจงบางคร้ัง 

2   

-  ไม่มีการระบุ
ต าแหน่ง 

1    

   รวม 58.33334 
 
  จากการประเมินคะแนนของตวัช้ีวดัตาม พบว่า บริษทักรณีศึกษา มีประสิทธิผลการจดัการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นปัจจยัน าเขา้รวมคะแนนได ้
58.33 คะแนน จาก 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.22 อยูใ่นระดบั ดีมาก  
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 2) การประเมินผลดา้นกระบวนการ (Process) 
ผลการประ เมินการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชี วอนามัย  และ

สภาพแวดล้อม ในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา  ตามตวัช้ีวดัด้านกระบวนการ (Process) แบ่ง
ออกเป็น 10 ตวัช้ีวดัหลกั ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.3 

ตารางที ่4.3  ผลการประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท างาน ด้านกระบวนการ (Process = 30 คะแนน) 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ได้คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 
ผลการ
ประเมิน 

1 ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนั ก่อนเร่ิมงานทุกวนั 

-  เกินร้อยละ 90% 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 3 
- ร้อยละ 80% 
- นอ้ยกวา่ 70% 

2 
1 

 

2 ปริมาณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
สนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าสัปดาห์ 

-   เกินร้อยละ 90% 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 
 

3 
-  ร้อยละ 80% 2 
-  นอ้ยกวา่ 70% 1 

3 มีการจดักิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้น
ความปลอดภยั 

- จดักิจกรรมทุกเดือน 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 
 

3 
- จดักิจกรรมบางคร้ัง 2  

- ไม่มีกิจกรรมเลย 1   
4 มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตาม

แผนงานการตรวจสอบ
ประจ าเดือน 

-  จดัท าทุกเดือน 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 
 
 

3 
-  จดัท าเป็นบางคร้ัง 2  
-  ไม่มีการจดัท า 1   

5 รายงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าวนั โดย
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

- ตรวจสอบทุกวนั 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 3 
- ตรวจสอบบางวนั 2 

-ไม่มีการตรวจสอบ  

6 รายงานตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการท างานและการ
ติดตามผลประจ าสัปดาห์  โดย
ตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผู ้
ควบคุมงานและเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยั 

-  ตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
-  ตรวจสอบบางสัปดาห์ 
-  ไม่มีการตรวจสอบ 

3 
2 
1 

ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 
 

3 
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 ตารางที ่4.3  (ต่อ)       
ล า
ดับ 

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ให้คะแนน 
 ผลการ

ด าเนินงาน 
ได้คะแนน 

ถ่วง
น า้หนัก 

ผลการ
ประเมิน 

7 รายงานการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(คปอ.) 

-  ตรวจสอบทุกเดือน 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

  

3 1.00 3 

-  ตรวจสอบบางเดือน 2 
- ไม่มีการตรวจสอบ 1 

8 มีการประชุมคณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน 

-  มีการประชุมทุกเดือน 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 
 
 

3 
-  มีการประชุมบางเดือน 2 
-  ไม่มีการประชุม 1 

9 รายงานอุบติัเหตุ พร้อมการ
ติดตามมาตรการแกไ้ข 

- ท ารายงานทุกคร้ัง 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 1.00 3 

-  ท ารายงานบางคร้ัง 2 

-  ไม่มีการรายงาน 1 
10 ซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง 

ประจ าปี 
-  มีการซอ้มแผนประจ าปี 3 ด าเนินงาน

แลว้เสร็จ 
3 
  
  

1.00 3 
-  มีการซอ้มแผนบางปี 2 
-  ไม่มีการซอ้มแผน 1 

  รวม 30 

 
จากการประเมินพบว่า พบวา่ บริษทักรณีศึกษา มีการประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นปัจจยักระบวนการ รวมคะแนนได ้30 คะแนน จาก 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100.00 อยูใ่นระดบั ดีมาก 
 

3)  การประเมินผลดา้นผลผลิต (Output)  
ผลการประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน  ของบริษทักรณีศึกษา ตามตวัช้ีวดัด้านผลผลิต (Output) แสดงไวใ้น
ตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4  ผลการประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการ
ท างาน ด้านผลผลติ  (Output  = 10 คะแนน) 

ล า
ดับ 

ตัวช้ีวดัตาม 
เกณฑ์ให้คะแนน ผลการ

ด าเนินงาน 
ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น า้หนัก 
ผลการ
ประเมิน 

1 ไม่มีอุบติัเหตุ ถึงขั้นหยดุงาน  

-  อุบติัเหตุเป็นศูนย ์ 3 ด าเนินงาน
แลว้เสร็จ 

3 3.3333 
10 -   เท่าเดิม 2     

-   เพิ่มข้ึน 1 
 

    

   รวม 10 

 

จากการประเมินพบวา่ บริษทักรณีศึกษา มีประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นปัจจยัผลผลิต รวมคะแนนได ้10 คะแนน จาก 10 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ100 อยูใ่นระดบัดีมาก 
 

4)   สรุปผลการประเมินการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา 

จากการประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานของบริษัท ทั้ ง 3 องค์ประกอบ คือ  องค์ประกอบปัจจัยเข้า (Input) องค์ประกอบ
กระบวนการ (Process) และองค์ประกอบผลผลิต (Output) พบว่า คะแนนท่ีได้ 57.22, 30 และ10.00 
คะแนน ตามล าดับ สรุปผลการประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา ได ้97.22 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ในระดบั 
“ดีมาก”  ดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5 สรุปผลการประเมินการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ของบริษทักรณีศึกษา 

องค์ประกอบ คะแนน คะแนนทีไ่ด้ ร้อยละ ผลการประเมิน 
การประเมินปัจจยัเขา้ (Input) 60 58.33 97.22 ดีมาก 
การประเมินกระบวนการ (Process) 30 30 100 ดีมาก 
การประเมินผลผลิต (Output) 10 10 100 ดีมาก 
รวมคะแนน 100 98.33  ดีมาก 
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4.4  ผลการวเิคราะห์การประเมนิผล การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

จากการท่ีผูศึ้กษาได้ท าการประเมินผลการจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  โครงการก่อสร้างของบริษทัแห่งหน่ึงก่อสร้างหน่ึง ผูศึ้กษาท าการ
ประเมินประสิทธิผลโดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ของ อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert 
Humphrey) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน 
และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบต่อการจดัการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 4.6 

ตารางที ่4.6  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1.ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียมปัจจยัน าเขา้ เช่นการท า
นโยบายแผนงานงบประมาณประจ าปี, การจดัท าคู่มือความ
ปลอดภัย  การจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยท่ี
เพียงพอ, มีการอบรมผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนเร่ิมท างาน, มี
การจดัสรรอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและอุปกรณ์เอกสาร, 
แผนงานแสดงขั้นตอนปฏิบัติงานและการระบุความเส่ียง
พร้อมแนวทางป้องกนั, การระบุความเส่ียงพร้อมแนวทาง
ป้องกนั, การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั, น ้ าด่ืมและหอ้ง
สุขาท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีเพียงพอ, การจัดเตรียมห้องปฐม
พยาบาล และ เจา้หน้าท่ีพยาบาล, การจดับอร์ดนิทรรศการ
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
S2. ในส่วนปัจจยัด าเนินการมีการจดัเตรียม การตรวจสอบ
สภาพพ้ืนท่ีท างาน , การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และ
เคร่ืองจักร และ การจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย เพ่ือ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
ส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกระดบั 
ผลจากการสนับสนุนและติดตามผล ในการด าเนินการ
ดงักล่าว ส่งผลใหปั้จจุบนัสามารถบรรลุเป้าหมายดา้นปัจจยั
ผลผลิต คือ การท างานท่ีปราศจากอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(Zero Lost Time Accident : LTA=0) 

W1. สืบเน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างท่ีตอ้งใชก้ าลงัคน
จ านวนมากในการด าเนินงาน โดยท่ีแรงงานเก่าท่ีมี
ประสบการณ์ อาจจะไม่เพียงพอ ซ่ึงจะตอ้งใช้ผูรั้บเหมา  
และ แรงงานต่างด้าว ท่ียงัขาดความตระหนักในด้าน
ความปลอดภยัในการท างาน ในอนาคต 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

O1.สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาล ทางดา้นเศรษฐกิจ 
Eastern Economic Corridor (EEC) ซ่ึงท าใหเ้กิด
โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค และดา้นพลงังานใน
เขตพื้นท่ีจงัหวดัระยอง เพื่อท่ีจะรองรับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ซ่ึงเปิด
โอกาสในการพฒันาฝีมือแรงงาน และการปลูกจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยั ใหก้บัแรงงานท่ีมาร่วมงาน ดงักล่าว  

T1. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ของประเทศไทย และพื้นท่ีจงัหวดัระยอง โดยนโยบาย
จากทางรัฐบาล ดา้นการควบคุมการเดินทางเพื่อลดการ
แพร่กระจายโรคระบาดโควดิ19 ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการ
ขาดแคลนแรงงาน และขาดโอกาสท่ีพฒันาฝีมือแรงงาน
และการปลูกจิตส านึกดา้นความปลอดภยั แรงงานใน
อนาคต 
 

4.5 ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษทักรณศึีกษา  

จากวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในตารางท่ี 4.6 ผูศึ้กษาไดน้ าตาราง TOWS (TOWS Matrix) มา

ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกนั และเชิงแก้ไข ส าหรับการจดัการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา ดงัตารางท่ี 4.7 

ตารางที ่4.7  กลยทุธ์ท่ีไดจ้ากตาราง TOWS (TOWS Matrix) 

 โอกาส (Opportunities) 

 โอกาส (Opportunities) จุดอ่อน (Weaknesses) 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ด าเนินการสนบัสนุนปัจจยัน าเขา้ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุน
ในกิจกรรมด้านความความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง  ท่ี
มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้ฏิบัติงานทุกคนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจดัท าป้าย
สัญญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กฏระเบียบ และ 
แนวทางปฎิบติัท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งในการท างาน  ทั้งน้ี
เพื่อพฒันาทกัษะบุคลากร และปลูกฝังจิตส านึกดา้นความ
ปลอดภัยให้กับทุกคนพร้อมกัน ทั้ ง น้ี เพื่ อให้ บุคคล
ดงักล่าวเป็นตน้แบบแก่แรงงานท่ีเขา้มาท างานใหม่ และ
เป็นแนวทางเพื่อน าไปใช้ในโครงการต่อไปในอนาคต
ต่อไป (SIO1) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

  1. จดัเตรียมบุคลากรทั้งในระดบัผูค้วบคุมงาน
และเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั และวางแผนการ
ฝึกอบรม และการให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั 
แก่แรงงานใหม่, ผูรั้บเหมา  และ แรงงานต่าง
ด้าวในอนาคต โดยการเตรียมการอบรม  ป้าย
สัญญลักษณ์ ท่ีสามารถส่ือสารให้ความรู้และ
ประสานงานกบัแรงงานใหม่ และแรงงานต่าง
ด้าว  ทั้ งน้ีเพื่อสร้างความตระหนักด้านความ
ปลอดภยั และลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน 
ในอนาคต (W1O1) 

โอกาส 
(Opportunities) 
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            ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 โอกาส (Opportunities) 

 โอกาส (Opportunities) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

สภาพแวดล้อม
ภายนอก 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
2.ด าเนินการสนับสนุนปัจจัยกระบวนการ อย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกิจกรรมด้านการตรวจสอบ
สภาพพื้นท่ีท างานและพฤติกรรมในการท างานท่ี
ความความปลอดภยั  ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้งัคบับญัชาและหวัหน้างานในการร่วมตรวจสอบ
พื้นท่ี ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝังจิตส านึกด้านความ
ปลอดภยัให้กบัทุกคน และมอบรางวลัแก่ หัวหน้า
งาน ผูป้ฏิบัติงาน ท่ีปฏิบติังานด้านความปลอดภัย
ดีเด่น ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นตน้แบบท่ีดีกบั 
แก่แรงงานท่ีเขา้มาท างานใหม่ และเป็นแนวทางเพื่อ
น าไปใชใ้นโครงการต่อไปในอนาคตต่อไป (S2O1) 

 

โอกาส 
(Opportunities) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 

1.ด าเนินการจดัท ามาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
โรคโควิด19 โดยการสนับสนุนด้านบุคลากรและ
งบประมาณรวมทั้งการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เช่น 
การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้ความรู้ค าแนะน าในการ
ป้องกนัโรคระบาดโควิด19 ท่ีถูกตอ้งให้กบัแรงงาน 
เช่น การอบรมและให้ความรู้ในการป้องกนัโควิด19
ก่อนเร่ิมงาน เช่น การรณรงค์การสวมหน้ากาก
อนามยั, การหมัน่ท าความสะอาดในจุดสัมผสั, การ
คัดกรองอุณหภูมิ  และการจัดเตรียมสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ี เหมาะสมและ
สอดคล้องกับมาตรควบคุมป้องกันจากหน่วยงาน
ราชการ ส าหรับแรงงานปัจจุบนั และ แรงงานใหม่
ในอนาคต  (S1T1) 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1.ด าเนินการ มาตรการป้องกันโควิด19อย่าง
ต่อเน่ืองและเคร่งครัด ตามนโยบายจากทางราชการ 
อีกทั้ งต้องเตียมการประชาสัมพนัธ์ เช่นป้ายและ
สัญญลักษณ์ เพื่ อให้ความรู้ในการป้องกันโรค
ระบาดโควิด  ทั้งน้ีเพื่อสุขภาพและความปลอดภยั
ของผู ้ปฏิบัติงานทุกคน และเพื่ อเป็นแนวทาง
ปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการคดักรองแรงงานคน
ใทยและแรงงานต่างด้าวท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต 
(W1T1) 
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บทสรุปของการวิเคราะห์การประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน   กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าของบริษทัแห่งหน่ึง โดยการใช้
การวิเคราะห์ SWOT ท าให้รู้จุดแขง็และจุดอ่อน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคต่อการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ซ่ึงสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
เชิงรับ เชิงป้องกนั และเชิงแกไ้ข  ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาดา้น เศรษฐกิจ    สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ดงัแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืสืบไป 

 
 
 

             ตารางที ่4.7  (ต่อ) 

 โอกาส (Opportunities) 

 โอกาส (Opportunities) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) 
2. จดัตั้งคณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการแพร่
ระบาดโรคโควิด 19 ประจ าหน่วยงาน เพื่ อออก
มาตรการควบคุมและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั 
นโยบายจากทางราชการ โดยมีการตรวจสอบและ
ติดตามผล และการประชุมอย่างต่อ เน่ื อง เพื่ อ
ประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่ อน าไปสู่แนวทาง
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ทั้ งน้ีเพื่อบรรลุผลทางด้าน
สุขภาพท่ีดีต่อแรงงานในทั้ งปัจจุบันและอนาคต  
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย 
(S2T1) 

 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีผูศึ้กษามุ่งสนใจต่อ  การประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   กรณีศึกษาบริษทัก่อสร้างแห่งหน่ึง เพื่อประเมินผล
การจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  และเพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและกลยุทธการพัฒนา ต่อการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน  ของบริษัทกรณีศึกษา วิธีด าเนินการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research)  ผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิดการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ของบริษทักรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 
(Key Informants)  และขอ้มูลจากเอกสารของบริษทักรณีศึกษา และบทความ วารสารวิชาการ สืบคน้
ขอ้มูลจากอินเทอร์เนต (Internet) และงานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาอ่ืนศึกษาไว ้มาท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
การประเมิน แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ความครบถว้นและความเช่ือถือได้  ตามหมวดหมู่ เพื่อให้
สะดวกต่อการน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ ซ่ึงเป็นการน าเสนอโดยการบรรยายพร้อมทั้ งใช้การ
วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) มาประเมินให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน
และมองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก และวิเคราะห์กลยุทธ์การพฒันา
ปรับปรุงการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน   โดยใชต้าราง 
TOWS (TOWS Matrix) 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 การประเมินผลการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน    

จากการประเมินองคป์ระกอบ ปัจจัยเข้า (Input)  แบ่งออกเป็น 12 รายการ ประกอบดว้ย ก าหนด
นโยบายและแผนงานความปลอดภัย  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน , การจดัท า
แผนงานและ งบประมาณ ความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน , การจดั
บุคลากร และแผนผงัองคก์รดา้นความปลอดภยั, การให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังาน, การ
จดัเตรียม แผนงานขั้นตอนการท างาน และการระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั, การจดัเตรียม
อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การท างานให้กบั ผูป้ฏิบติังาน, การจดัเตรียมป้าย และ
สัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั, การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ีเพียงพอ และแยกพื้นท่ีสูบ
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บุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน, การจดัเตรียมสวสัดิการด้านท่ีพกั, น ้ าด่ืมและห้องสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ, การ
จดัเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจ้าหน้าท่ีพยาบาล , การจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานและ 
การก าหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน  จากการประเมินพบวา่ ได ้57.22 คะแนนจาก 60 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 97.22  อยู่ในระดบั ดีมาก โดยมีขอ้ควรปรับปรุงการจดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ดา้น
ความปลอดภยัในพื้นท่ีในท างาน ใหค้รอบคลุมพื้นท่ีท างาน 

จากการประเมินองค์ประกอบปัจจัยกระบวนการ (Process) แบ่งออกเป็น 10 รายการ 
ประกอบดว้ย  การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนาดา้นความปลอดภยั
ประจ าวนั, การมีส่วนร่วมของพนักงานและผูป้ฏิบัติงาน การเข้าร่วมสนทนาด้านความปลอดภัย
ประจ าสัปดาห์, การจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้นความปลอดภยั, การตรวจสอบ
สภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร , การตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและการ
ติดตามผลประจ าวนั, การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าสัปดาห์, 
การตรวจความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าเดือน , การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน, การ
รายงานอุบติัเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบติัเหตุ และการซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั จาก
การประเมินพบวา่   ได ้30 คะแนน จาก 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีมาก 

จากการประเมินองค์ประกอบผลผลิต (Output) แบ่งออกเป็น 1 ตวัช้ีวดัหลกั ประกอบด้วย
ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั โดยปราศจากการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากการประเมินพบว่าได้ 10 
คะแนน จาก 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีมาก   

จากการประเมินประสิทธิผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
ของบริษทั ทั้ง 3 องคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบปัจจยัเขา้ (Input) องคป์ระกอบกระบวนการ (Process) 
และองคป์ระกอบผลผลิต (Output) ไดค้ะแนนร้อยละ 97.22,100.00 และ 100.00 ตามล าดบั จึงสรุปได้
วา่ การประเมินผล การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของ
บริษทักรณีศึกษา อยูใ่นเกณฑ ์98.33 คะแนน ระดบั “ดีมาก” 
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5.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

จากการสัมภาษณ์ บุคลากรในการท างาน  จ านวน  10 ท่ าน   เพื่ อท าการวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มของการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดงัน้ี 

          ดา้นปัจจยัภายในองคก์ร จุดแข็งคือ ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียมปัจจยัน าเขา้ เช่นการท า
นโยบายแผนงานงบประมาณประจ าปี, การจดัท าคู่มือความปลอดภยั การจดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีดา้นความ
ปลอดภยัท่ีเพียงพอ, มีการอบรมผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนเร่ิมท างาน, มีการจดัสรรอุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคลและอุปกรณ์เอกสาร, แผนงานแสดงขั้นตอนปฏิบติังานและการระบุความเส่ียงพร้อมแนวทาง
ป้องกนั, การระบุความเส่ียงพร้อมแนวทางป้องกนั, การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั, น ้าด่ืมและห้อง
สุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอ, การจดัเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ีพยาบาล, การจดับอร์ด
นิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ในส่วนปัจจยัด าเนินการมีการจดัเตรียม การตรวจสอบสภาพพื้นท่ี
ท างาน, การตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร และ การจดักิจกรรมด้านความปลอดภยั เพื่อ
กระตุ้นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภยั ส าหรับผูป้ฏิบติังานทุกคน  และผลจากการ
สนบัสนุนและติดตามผลในการด าเนินการ ดา้นปัจจยัน าเขา้และปัจจยัการด าเนินการดงักล่าว ส่งผล
ให้ปัจจุบนัสามารถบรรลุเป้าหมายดา้นปัจจยัผลผลิต คือ การท างานท่ีปราศจากอุบติัเหตุถึงขั้นหยุด
งาน (Zero Lost Time Accident : LTA=0)   จุดอ่อนคือ เน่ืองจากเป็นโครงการก่อสร้างท่ีตอ้งใช้ก าลงั
พลจ านวนมากในการด าเนินงาน โดยท่ีแรงงานเก่าท่ีมีประสบการณ์ อาจจะไม่เพียงพอ ซ่ึงจะตอ้งใช้
ผูรั้บเหมา  และ แรงงานต่างดา้ว ท่ียงัขาดความตระหนกัในดา้นความปลอดภยัในการท างาน 

ดา้นทางดา้นปัจจยัภายนอกองคก์ร โอกาสคือ สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาล ทางดา้นเศรษฐกิจ 
Eastern Economic Corridor ซ่ึงท าให้เกิดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค และด้านพลงังานในเขต
พื้นท่ีจงัหวดัระยอง เพื่อท่ีจะรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจ รวมถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่  ซ่ึง
เปิดโอกาสในการพฒันาฝีมือแรงงาน และการปลูกจิตส านึกดา้นความปลอดภยั ให้กบัแรงงานท่ีมา
ร่วมงาน ดงักล่าว   อุปสรรคคือ สืบเน่ืองจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ของ
ประเทศไทย และพื้นท่ีจงัหวดัระยอง โดยนโยบายจากทางรัฐบาล ดา้นการควบคุมการเดินทางเพื่อลด
การแพร่กระจายโรคระบาดโควิด19 ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงาน และขาดโอกาสท่ี
พฒันาฝีมือแรงงานและการปลูกจิตส านึกดา้นความปลอดภยั แรงงานในอนาคต 
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5.1.3 การวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาการ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

กลยุทธ์เชิงรุก  

(1) ด าเนินการสนบัสนุนปัจจยัน าเขา้ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนในกิจกรรมดา้นความความ
ปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง ท่ีมุ่งเนน้การให้ความรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานทุกคน
อย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจดัท าป้ายสัญญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์กฏระเบียบ และ แนวทาง
ปฎิบติัท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งในการท างาน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาทกัษะบุคลากร และปลูกฝังจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัใหก้บัทุกคนพร้อมกนั ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นตน้แบบแก่แรงงานท่ีเขา้มาท างาน
ใหม่ และเป็นแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นโครงการต่อไปในอนาคตต่อไป   

(2) ด าเนินการสนบัสนุนปัจจยักระบวนการ อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกิจกรรมดา้น
การตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท างานและพฤติกรรมในการท างานท่ีความความปลอดภยั ท่ีมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูบ้งัคบับญัชาและหัวหน้างานในการร่วมตรวจสอบพื้นท่ี ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้กบัทุกคน และมอบรางวลัแก่ หัวหน้างาน ผูป้ฏิบติังาน ท่ีปฏิบติังาน
ดา้นความปลอดภยัดีเด่น ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นตน้แบบท่ีดีกบั แก่แรงงานท่ีเขา้มาท างานใหม่ 
และเป็นแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นโครงการต่อไปในอนาคตต่อไป   

กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยการจดัเตรียมบุคลากรทั้ งในระดับผูค้วบคุมงานและเจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภยั และวางแผนการฝึกอบรม และการให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั แก่แรงงานใหม่, ผูรั้บเหมา 
และ แรงงานต่างด้าวในอนาคต โดยการเตรียมการอบรม  ป้ายสัญญลักษณ์ ท่ีสามารถส่ือสารให้
ความรู้และประสานงานกบัแรงงานใหม่ และแรงงานต่างดา้ว  ทั้งน้ีเพื่อสร้างความตระหนกัดา้นความ
ปลอดภยั และลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ในอนาคต  

กลยุทธ์เชิงป้องกนั  

(1) ด าเนินการจดัท ามาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด19 โดยการสนบัสนุน
ด้านบุคลากรและงบประมาณรวมทั้งการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เช่น การประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้
ความรู้ค าแนะน าในการป้องกนัโรคระบาดโควิด19 ท่ีถูกตอ้งให้กบัแรงงาน เช่น การอบรมและให้
ความรู้ในการป้องกนัโควิด19 ก่อนเร่ิมงาน เช่น การรณรงค์การสวมหน้ากากอนามยั, การหมัน่ท า
ความสะอาดในจุดสัมผสั, การคดักรองอุณหภูมิ  และการจดัเตรียมสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรควบคุมป้องกนัจากหน่วยงานราชการ ส าหรับแรงงาน
ปัจจุบนั และ แรงงานใหม่ในอนาคต   
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(2) จดัตั้ งคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ประจ า
หน่วยงาน เพื่อออกมาตรการควบคุมและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกยั นโยบายจากทางราชการ โดย
มีการตรวจสอบและติดตามผล และการประชุมอย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อ
น าไปสู่แนวทางปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อบรรลุผลทางดา้นสุขภาพท่ีดีต่อแรงงานในทั้งปัจจุบนั
และอนาคต รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 

กลยุทธ์เชิงรับ ด าเนินการ มาตรการป้องกนัโควิด19อยา่งต่อเน่ืองและเคร่งครัด ตามนโยบาย
จากทางราชการ อีกทั้งตอ้งเตียมการประชาสัมพนัธ์ เช่นป้ายและสัญญลกัษณ์เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกนัโรคระบาดโควิด ทั้งน้ีเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานทุกคน และเพื่อเป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการคดักรองแรงงานคนใทยและแรงงานต่างดา้วท่ีจะเพิ่มข้ึนใน
อนาคต 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ผลการศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

จากหลักฐานเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบพื้นที่ เพ่ือประเมินผลการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน   ตามกรอบทฤษฎรีะบบ (I-P-O)    

จากการศึกษาได้พบว่าบริษทั ได้การก าหนดปัญหา จากสถิติของการเกิดอุบติัเหตุในการ
ท างาน ท่ีค่อนขา้งสูงในโครงการก่อสร้าง  มาตั้งเป้าเพื่อลดการเกิดปัญหาดงักล่าว โดยการก าหนด
เป้าหมาย LTA=0 (Zero Loss Time Accident ) คือตอ้งไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน ซ่ึงเป็นนโยบาย
หลกัจากทางผูบ้ริหารขององค์กร และน ามาสู่แนวทางปฏิบติัโดยทางผูบ้ริหารหน่วยงานโครงการ
ก่อสร้าง โดยมีการก าหนดแผนงานความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ประจ าปีและมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อการพฒันาและปรับปรุงแนวทางการบริหารจดัการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทองคก์ร 

ดงัจะเห็นได้จาก ทางหน่วยงานได้มีการสนับสนุนปัจจยัน าเขา้ (Input) แบ่งออกเป็น 12 
รายการ ประกอบดว้ย ก าหนดนโยบายและแผนงานความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน, การจดัท าแผนงานและ งบประมาณ ความปลอดภยั  อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน, การจดับุคลากร และแผนผงัองคก์รดา้นความปลอดภยั, การให้ความรู้และการฝึกอบรม
แก่ผูป้ฏิบติังาน, การจดัเตรียม แผนงานขั้นตอนการท างาน และการระบุความเส่ียงพร้อมแนวทาง
ป้องกนั, การจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การท างานให้กบั ผูป้ฏิบติังาน, การ
จดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั, การจดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงในท่ีท างานท่ีเพียงพอ  
และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน, การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั, น ้ าด่ืมและห้องสุขาท่ีถูก
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สุขลกัษณะ, การจดัเตรียมห้องปฐมพยาบาล และ เจา้หน้าท่ีพยาบาล , การจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานและ การก าหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้  และจากการประเมินผา่นทฤษฏีระบบ จาก
ประเด็นปัจจยัเขา้ และตวัช้ีวดั พบว่ามีการประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นปัจจยัเขา้ ซ่ึงไดร้ะดบัคะแนน 58.33 คะแนนจากคะแนนเต็ม 
60.00คะแนนคิดเป็นร้อยละ 97.22 อยูใ่นระดบั ดีมาก ซ่ึงสะทอ้นไดถึ้ง การบรรลุผลดา้นนโยบายโดย
ผา่นขั้นตอนของการวางแผนงาน และการสนบัสนุนจากทางผูบ้ริหาร เพื่อน าไปสู่ผูป้ฏิบติังานอย่าง
แทจ้ริง 

ในส่วนการด าเนินกิจกรรมดา้นปัจจยักระบวนการ (Process) ไดมี้การด าเนินกิจกรรม แบ่ง
ออกเป็น 10 รายการ ประกอบดว้ย  การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนา
ดา้นความปลอดภยัประจ าวนั, การมีส่วนร่วมของพนกังานและผูป้ฏิบติังาน การเขา้ร่วมสนทนาดา้น
ความปลอดภยัประจ าสัปดาห์, การจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้นความปลอดภยั, 
การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร, การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง
และการติดตามผลประจ าวนั, การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ า
สัปดาห์, การตรวจความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างและการติดตามผลประจ าเดือน, การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน, การ
รายงานอุบติัเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบติัเหตุ และการซ้อมแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั   
และจากการประเมินผา่นทฤษฏีระบบ พบวา่ มีการประสิทธิผลพการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นปัจจยักระบวนการ รวมคะแนนได ้30 คะแนน จาก 30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ100.00 อยูใ่นระดบั ดีมาก  ซ่ึงสะทอ้นถึง การน าแผนงานและโครงการ น าไปสู่
การปฏิบติั และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้าก การรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ของผูป้ฏิบติัทุกคน ซ่ึงรวมถึงการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานและผูบ้ริหารโครงการ และการ
ติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการทบทวนน าไปสู่การพฒันาปรับปรุงของผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัใน
การบรรลุผลดา้นการด าเนินการ ดงักล่าว  

จากการประเมินองค์ประกอบผลผลิต (Output) ซ่ึ งมี  1 ตัว ช้ีว ัดหลัก ประกอบด้วย
ผูป้ฏิบติังานปลอดภยั โดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากการประเมินพบว่าได้ 10 
คะแนน จาก 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดีมาก  คือ ยงัไม่มีอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงาน ซ่ึง
สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายของหน่วยงาน  ( LTA = 0 : Zero Loss Time Accident )  
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ซ่ึงแนวทางปฏิบติัดงักล่าวไดส้อดคลอ้งกบั แนวคิดระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553   โดย
มีแนวทางให้หน่วยงานด าเนินการ ในเร่ืองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีประกอบด้วย นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน , โครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน,  แผนงานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และการน าไปปฏิบติั, การประเมินผลและทบทวนการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน   

นอกจากน้ี  แนวทางการจัดการการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา ยงัสอดคล้องกบัแนวคิดการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(จ าลอง โพธ์ิบุญ. 2561) ท่ีอธิบายว่าประกอบด้วยการตรวจสอบและระบุปัญหาและความตอ้งการ  
การก าหนดนโยบาย เพื่อให้มีแนวทางการด าเนินงานท่ีชดัเจน  การก าหนดแผนและโครงการ  การน า
แผนและโครงการไปปฏิบติั และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ 

ผลการศึกษาดังกล่าวยงัสอดคล้องกับ กรณีศึกษาของ เฉลิมชัยใยมุง (2562) ซ่ึงศึกษา
ประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม กรณีศึกษา บริษทัก่อสร้าง
แห่งหน่ึง โดยไดส้รุปผลการศึกษา  จากการประเมินองค์ประกอบปัจจยัเขา้ (Input) แบ่งออกเป็น 5 
รายการ ประกอบดว้ย  นโยบาย บุคลากร การให้ความรู้ งบประมาณ อุปกรณ์ความปลอดภยั จากการ
ประเมินองค์ประกอบกระบวนการ (Process) แบ่งออกเป็น 5 รายการ ประกอบดว้ย การจดัการความ
ปลอดภยั การมีส่วนร่วมของพนกังาน การด าเนินกิจกรรม การติดตามผล การปรับปรุงแกไ้ข และจาก
การประเมินองค์ประกอบผลผลิต (Output) แบ่งออกเป็น 5 ตัวช้ีวดัหลัก ประกอบด้วย การเกิด
อุบัติเหตุ ข้อร้องเรียน การเจ็บป่วย ส่ิงแวดล้อม การจดัการขยะ จากการประเมินประสิทธิผลการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม ของบริษัท ทั้ ง 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบปัจจัยเข้า (Input) องค์ประกอบกระบวนการ (Process) และองค์ประกอบผลผลิต 
(Output) พบวา่ องคป์ระกอบผลผลิต (Output) มีคะแนนสูงกวา่ องคป์ระกอบปัจจยัเขา้ (Input) จึงสรุป
ไดว้า่ ประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ของบริษทักรณีศึกษา 
ระดบั “ดีมาก”   

ในภาพรวมสรุปได้ว่า การประเมินผลการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทักรณีศึกษา อยูใ่นเกณฑ์ 98.33 คะแนน ระดบั “ดีมาก”  ทั้งน้ี
เป็นผลสืบเน่ืองจาก การส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจยัน าเขา้และปัจจยัด าเนินการ จากทางผูบ้ริหารและ
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานทุกคน อีกทั้งในช่วงของการศึกษา
ดงักล่าวในปี พ.ศ.2563 ซ่ึงกิจกรรมการท างานยงัมีปริมาณน้อยไม่ซบัซ้อน และจ านวนแรงงานยงัไม่
มากนัก แต่สามารถน าผลประเมินดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการวางแผนงานการจดัการด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และและสภาพแวดลอ้มในอนาคตได ้ 

                5.2.2 ผลการศึกษาการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน โดยท าการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 

จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการด้านความปลอดภยั   อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน   จ  านวน 10 ท่าน ท าให้ไดท้ราบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ  ไดแ้ก่  

การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความปลอดภยั ของผูป้ฏิบติังานทุกคน   ถือเป็น

ปัจจยัหลกัของการช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ดงันั้น การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบ

การท างาน ในดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยผา่นการอบรม

ก่อนเร่ิมงานทางหน่วยงานไดก้ าหนดให้ผูป้ฏิบติัทุกคน ตอ้งผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานก่อนท่ีจะเร่ิม

งานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับผูบ้ริหารโครงการ, ระดับพนักงาน  และผูป้ฏิบติังานทุกคน รวมทั้ง

ผูรั้บเหมา ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะน าเสนอโยบายจากผูบ้ริหารขององค์กรไปสู่ผูป้ฏิบัติงานทุกคน โดยการ

ขบัเคล่ือนผ่านแผนงานด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อ

น าไปสู่การปฎิบติังาน และการตรวจสอบติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง โดยผา่นการตรวจสอบสภาพพื้นท่ี

ท างาน ทั้ง ประจ าวนั  ประจ าสัปดาห์ และ ประจ าเดือนโดยการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารโครงการและ

การจดักิจกรรมสนทนาความปลอดภัยก่อนเร่ิมงาน ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมาย 

การด าเนินงานท่ีปราศจากอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 

ดงัจะเห็นไดจ้าก บทสรุปจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการดา้นความปลอดภยั  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  จ านวน 10 ท่านท่ีไดต้ั้งค  าถามท่ีสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั

ในประเด็นของการประเมินการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน และไดผ้ลลพัธ์จากการสัมภาษณ์ ท่ีสอดคลอ้งกบั การประเมินการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานทั้ งในด้านปัจจยัน าเข้า (Input) ปัจจยักระบวนการ

(Process)  และผลผลิต (Output)  ทั้งน้ีไดมี้การน าผลจากการสัมภาษณ์ดงักล่าว มาท าการวเิคราะห์โดย

การใช ้SWOT /TOWS Matrix  เพื่อน ามาสู่การพฒันาและปรับปรุงการจดัการต่อไป 
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จากผลการศึกษาท่ีพบวา่การรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดา้นความปลอดภยั 

ของผูป้ฏิบติังานทุกคน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของเฉลิมชยั  ใยมุง (2562) ท่ีไดท้  าการศึกษาประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดล้อมของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีพบว่าแมว้่าผลสรุปประสิทธิผลการจดัการดา้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา จะอยู่ในระดับ “ดีมาก” แต่

ขอ้สังเกตวา่ ตวัช้ีวดัการมีส่วนร่วมของพนกังานก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึง ตราบใดท่ีผูบ้ริหาร

และผูป้ฏิบติั ไม่เห็นความส าคญัในเร่ืองน้ี จะน าไปสู่การให้ขอ้มูลข่าวสารของกนัและกนัขาดหายไป 

จนอาจท าให้ขาดการให้ความเอาใจใส่ต่อกฎระเบียบ และวิธีการท่ีก าหนดไว ้เกิดการหลบเล่ียงเอาแต่

ประโยชน์ส่วนตนและพวกพอ้ง จะส่งผลเสียต่อประสิทธิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา

มยั และส่ิงแวดลอ้มได ้  ดงันั้น ผูบ้ริหารควรลงไปใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังานโดยตรงอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งท่ี

เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการเพื่อท่ีจะไดท้ราบประเด็นปัญหาของผูป้ฏิบติังาน กระบวนการท างาน 

รวมถึงความเป็นขั้นพื้นฐานของพวกเขา ในขณะเดียวกนัก็สามารถท่ีจะถ่ายทอดแนวนโยบาย และ

ความตอ้งการให้ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบโดยตรง ไม่เฉพาะผา่นการส่ือสารอย่างอ่ืน ซ่ึงจะส่งผลต่อการ

ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ท าใหเ้กิดความรักต่อองคก์ารและเป็นหน่ึงเดียวกนั 

โดยสรุปผลจากการศึกษา การประเมินผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

และสภาพแวดลอ้มในการท างานดงักล่าว โดยใช้แนวคิดการจดัการดา้นความปลอดภยั ของสถาบนั

ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานการบริหารโครงการส่ิงแวดลอ้ม 

และ การประเมินดา้นส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงกฏหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง โดยใช้แนวคิดทฏษฏีโดยใช้เทคนิค CIPP-I Model / SWOT &TAWS Matrixมาร่วมการ

ประเมินผลและสรุปการวิคราะห์ ซ่ึงระดบัคะแนนการประเมินผล ของบริษทักรณีศึกษาได้ 98.33 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ์ ระดบั “ดีมาก”  ทั้งน้ีเป็นผลสืบเน่ืองจาก การส่งเสริมและสนบัสนุนปัจจยัน าเขา้

และปัจจัยด าเนินการ จากทางผู ้บริหารและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของ

ผูป้ฏิบติังานทุกคน ท่ีน าไปสู่การบรรลุผลดา้นผลผลิต คือ การท างานท่ีปราศจากอุบติัเหตุถึงขั้นหยุด

งาน   (Zero Loss Time Accident ) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะส าคญัเพื่อการพฒันา ปรับปรุงการจดัการด้านความ

ปลอดภยัอาชีวอนามยั และและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทัแห่งน้ี ดงัน้ี 

5.3.1.1 กลยทุธ์เชิงรุก 

(1) ด าเนินการสนบัสนุนปัจจยัน าเขา้ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนในกิจกรรมดา้นความ
ความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง ท่ีมุ่งเนน้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ และการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานทุก
คนอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการจดัท าป้ายสัญลกัษณ์เพื่อการประชาสัมพนัธ์กฎระเบียบ และ แนวทาง
ปฏิบติัท่ีปลอดภยัและถูกตอ้งในการท างาน ทั้งน้ีเพื่อพฒันาทกัษะบุคลากร และปลูกฝังจิตส านึกดา้น
ความปลอดภยัใหก้บัทุกคนพร้อมกนั ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นตน้แบบแก่แรงงานท่ีเขา้มาท างาน
ใหม่ และเป็นแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นโครงการต่อไปในอนาคตต่อไป 

(2) ด าเนินการสนบัสนุนปัจจยักระบวนการ อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในกิจกรรม
ดา้นการตรวจสอบสภาพพื้นท่ีท างานและพฤติกรรมในการท างานท่ีความความปลอดภยั ท่ีมุ่งเนน้การ
มีส่วนร่วมของผูบ้งัคบับญัชาและหัวหน้างานในการร่วมตรวจสอบพื้นท่ี ดงักล่าว ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝัง
จิตส านึกดา้นความปลอดภยัให้กบัทุกคน และมอบรางวลัแก่ หัวหน้างาน ผูป้ฏิบติังาน ท่ีปฏิบติังาน
ดา้นความปลอดภยัดีเด่น ทั้งน้ีเพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นตน้แบบท่ีดีกบั แก่แรงงานท่ีเขา้มาท างานใหม่ 
และเป็นแนวทางเพื่อน าไปใชใ้นโครงการต่อไปในอนาคตต่อไป 

5.3.1.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไขโดยการจัดเตรียมบุคลากรทั้ งในระดับผู ้ควบคุมงานและ

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั และวางแผนการฝึกอบรม และการให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั แก่แรงงาน

ใหม่, ผูรั้บเหมา และ แรงงานต่างด้าวในอนาคต โดยการเตรียมการอบรม ป้ายสัญลกัษณ์ ท่ีสามารถ

ส่ือสารให้ความรู้และประสานงานกบัแรงงานใหม่ และแรงงานต่างดา้ว ทั้งน้ีเพื่อสร้างความตระหนกั

ดา้นความปลอดภยั และลดการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ในอนาคต 

5.3.1.3 กลยทุธ์เชิงป้องกนั  

(1) ด าเนินการจัดท ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 โดยการ

สนบัสนุนดา้นบุคลากรและงบประมาณรวมทั้งการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง เช่น การประชาสัมพนัธ์ 

เพื่อใหค้วามรู้ค าแนะน าในการป้องกนัโรคระบาดโควดิ19 ท่ีถูกตอ้งใหก้บัแรงงาน เช่น การอบรมและ

ให้ความรู้ในการป้องกนัโควิด19 ก่อนเร่ิมงาน เช่น การรณรงคก์ารสวมหน้ากากอนามยั, การหมัน่ท า

ความสะอาดในจุดสัมผสั, การคดักรองอุณหภูมิ  และการจดัเตรียมสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในการ
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ท างาน ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัมาตรควบคุมป้องกนัจากหน่วยงานราชการ ส าหรับแรงงาน

ปัจจุบนั และ แรงงานใหม่ในอนาคต 

(2) จดัตั้งคณะกรรมการควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ประจ า

หน่วยงาน เพื่อออกมาตรการควบคุมและแนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั นโยบายจากทางราชการ โดย

มีการตรวจสอบและติดตามผล และการประชุมอย่างต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ

น าไปสู่แนวทางปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพื่อบรรลุผลทางดา้นสุขภาพท่ีดีต่อแรงงานในทั้งปัจจุบนั

และอนาคต รวมถึงสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 

5.3.1.4  กลยุทธ์เชิงรับ ด าเนินการ มาตรการป้องกนัโควิด19 อย่างต่อเน่ืองและเคร่งครัด 

ตามนโยบายจากทางราชการ อีกทั้งตอ้งเตรียมการประชาสัมพนัธ์ เช่นป้ายและสัญลักษณ์เพื่อให้

ความรู้ในการป้องกนัโรคระบาดโควิด ทั้งน้ีเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูป้ฏิบติังานทุกคน 

และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพในการคดักรองแรงงานคนไทยและแรงงานต่างดา้วท่ีจะ

เพิ่มข้ึนในอนาคต 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ คือ ปัจจยัท่ีสนบัสนุนความส าเร็จใน

การด าเนินงานท่ีส าคัญคือ การส่ือสารองค์กรและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยเฉพาะ

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหนา้งาน ท่ีจะตอ้งรับนโยบายและแผนงานเพื่อท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูป้ฏิบติังาน

ทุกคนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั ดงันั้นจึงใคร่ขอเสนอแนะ

ให้ท าการศึกษาใน เร่ือง การมีส่วนร่วมของผูป้ฎิบติังานกบัความตระหนักด้านความปลอดภยัของ

ผูป้ฏิบติังานในการศึกษาคร้ังต่อไป 
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คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกริก

https://safetyhubs.com/wp-content/uploads/2019/06/OSHRA-Standard.pdf
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แบบสัมภาษณ์ 

หัวข้อ  ปัจจัยการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน    

1. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์  

1.   ช่ือ...................................... นามสกุล........................................ 

2.   เพศ (  ) หญิง  (  ) ชาย 

3.  อาย.ุ..........ปี 

4.  การศึกษา ( ) ต ่ากวา่ป.6 ( ) ป.6 – ม.3 ( ) ม.6 – ปวช ( ) ปวส – อนุปริญญา 

( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกวา่ปริญญาตรี 

5.  ต าแหน่ง................................................. 

6.  ประสบการณ์ท างาน..................................  

 

 2. ผู้สัมภาษณ์ 

1.  วนัท่ี..................เดือน.....................พ.ศ..................... 

2.  สถานท่ี........................................... 

3.  เวลา............................. 
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ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยน าเข้า (Input) 

1. ทางหน่วยงาน มีนโยบายและกฏระเบียบ ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส าหรับพนกังาน

หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทางหน่วยงาน มีการจดัท าแผนงาน  และ สนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัเตรียม กิจกรรมดา้น

ความปลอดภยั เพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………

ทางหน่วยงาน มีจดับุคลากรท่ีเพียงพอ  และจดัผงับุคลากรด้านความปลอดภยั ตามหน้าท่ีความ

รับผดิชอบตามพื้นท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. ทางหน่วยงาน ไดมี้การจดัอบรมขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั ให้กบั 

ผูป้ฏิบติังานทุกคนก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทางหน่วยงานไดมี้การจดัเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงขั้นตอนการท างานและการระบุความเส่ียง

พร้อมแนวทางป้องกนัหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และ อุปกรณ์การท างาน ท่ีครบทุกคน

หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. การจดัเตรียมป้าย และสัญลกัษณ์ ดา้นความปลอดภยั ท่ีเพียงพอหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. การจดัเตรียมอุปกรณดบัเพลิงท่ีเพียงพอ และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ี จากพื้นท่ีท างาน หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

8. การจดัเตรียมสวสัดิการ ดา้นท่ีพกั,น ้าด่ืมและหอ้งสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะ ท่ีเพียงพอหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. ทางหน่วยงานมีการจดัเตรียมหอ้งปฐมพยาบาล และ เจา้หนา้ท่ีพยาบาลท่ีเพียงพอหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ทางหน่วยงานมีการจดับอร์ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลข่าวสารดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

11. ทางหน่วยงานมีการระบุจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีชดัเจน โดยมีการช้ีแจงอย่างสม ่าเสมอ

หรือไม ่

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถามเกีย่วกบักระบวนการ (Process) 

1. ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมสนทนาดา้นความปลอดภยัประจ าวนัหรือไม่ และมีแนวโน้มเป็น

อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. ทางหน่วยงานมีการจดักิจกรรมสนทนาดา้นความปลอดภยัประจ าสัปดาห์หรือไม่ และมีแนวโน้ม

เป็นอยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. มีการจดักิจกรรมรณรงคส่์งเสริม และสร้างแรงจูงใจดา้นความปลอดภยัทุกเดือนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. ทางหน่วยงาน มีการตรวจสอบอุปกรณ์ ตามแผนงานการตรวจสอบประจ าเดือนหรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. ทางหน่วยงาน มีรายงานการตรวจสอบสอบความปลอดภยัในการท างานและการติดตามผล

ประจ าวนั โดยเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. ทางหน่วยงาน มีรายงานการตรวจสอบความปลอดภยัในการท างานและการติดตามผลประจ า

สัปดาห์ โดยตรวจสอบโดยผูบ้ริหาร ผูค้วบคุมงานและเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

7. ทางหน่วยงานมีการรายงานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) ประจ าเดือน หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 
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8. ทางหน่วยงาน มีรายงานอุบติัเหตุ พร้อมการติดตามมาตรการแกไ้ขหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

9. ทางหน่วยงานมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน (คปอ.) ประจ าเดือนหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

10. ซอ้มแผนอพยพดบัเพลิง ประจ าปี หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถามเกีย่วกบัปัจจัยผลลพัธ์  (Output) :  

1. ท่านมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ท่ีจะเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของหน่วยงาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน หรือไม่ อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถามอ่ืนๆ 

1. ท่านมีขอ้คิดเห็น เก่ียวกบัมาตรการป้องกนั โควดิ –19 ของหน่วยงาน อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



ประวตัิผู้ศึกษา 

 

ช่ือ  ช่ือสกุล   อภิวฒัน์ งานประเสริฐสกุล 

      ประวตัิการศึกษา   วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต  

   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2536 

ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน      วศิวกรอาวโุส  

                                            บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์คอนสตรัคชัน่  

   จ ากดั  (มหาชน)  

 


