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 การค�นคว�าอิสระฉบับนี้มีวัตถุประสงค- เพื่อศึกษาประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง เป1นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข�อมูลการศึกษาจากเอกสารและรายงานที่เก่ียวข�อง และทําการ
สัมภาษณ-เชิงลึกแบบเจาะจงโดยใช�แบบสัมภาษณ-ก่ึงโครงสร�าง สัมภาษณ-ผู�ที่มีส&วนเก่ียวข�องกับการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบ
ไปด�วย ผู�จัดการสาขาระยอง จํานวน 1 คน วิศวกรโครงการ จํานวน 2 คน หัวหน�างาน จํานวน 2 คน 
ตัวแทนฝBายลูกจ�างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม จํานวน 1 คน 
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จํานวน 2 คน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน  
 ผลการศึกษาและการประเมินประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ตามตัวช้ีวัดทั้ง 3 องค-ประกอบ คือ ปEจจัยเข�า 
(Input) ปEจจัยกระบวนการ (Process) และปEจจัยผลผลิต (Output) ได�คะแนนร�อยละ 100, 96.7 
และ 66.7 ตามลําดับ ได�คะแนนรวม 89.0 คะแนนจาก 100 คะแนน จึงสรุปได�ว&า ผลการจัดการด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา อยู&ในระดับ “ดี” 
 ผลจากการวิเคราะห- SWOT สําหรับปEจจัยภายใน พบว&า จุดแข็ง คือ ฝBายบริหารมีความ
มุ&งม่ัน และให�ความสําคัญกับการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน จุดอ&อน คือ หัวหน�างานและเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยมีความรู�ไม&เพียงพอในกฎระเบียบด�าน
ความปลอดภัย และขาดภาวะผู�นําในการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ด�านการกํากับดูแล
พนักงานและผู�รับเหมาช&วงตามมาตรการป^องกันโควิด – 19 ควบคุมได�เฉพาะในพื้นที่ทํางาน ปEจจัย
เชิ งบวกจากสภาพแวดล�อมภายนอก  ที่ เป1นโอกาส คือ  อัตราการเ พ่ิมกํา ลังการผ ลิต ใน
ภาคอุตสาหกรรมป`โตรเคมี ทําให�มีการก&อสร�างและการปรับปรุงโรงงานมากข้ึน ส&วนอุปสรรคที่ไม&
สามารถควบคุมได� คือ การแพร&ระบาดของโควิด – 19 ทําให�บริษัทต�องจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 
เพื่อสนับสนุนมาตรการป̂องกันพนักงานไม&ให�ติดเช้ือโควิด – 19 
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 ผลการวิเคราะห- TOWS Matrix (TOWS) ได�ข�อเสนอแนะเป1นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการด�านความปลอดภัย โดยมีกลยุทธ-เชิงรุก คือ สร�างเสริมระบบการจัดการด�านความปลอดภัย
ฯ ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน กลยุทธ-เชิงแก�ไข คือ อบรมเสริมทักษะในการควบคุมความปลอดภัย
ให�กับหัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย กลยุทธ-เชิงป^องกัน คือ จัดสรรงบประมาณให�เพียงพอ
ต&อการดําเนินมาตรการป^องกันการแพร&ระบาดของโควิด – 19 กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติตาม
มาตรการอย&างเคร&งครัด และกลยุทธ-เชิงรับ คือ จัดทําแผนฉุกเฉินกรณีพบพนักงานติดเช้ือ มีข้ันตอน
การปฏิบัติ รวมถึงข้ันตอนการติดต&อส่ือสาร เพ่ือควบคุมการแพร&ระบาดได�อย&างรวดเร็ว 



 

 

 
ABSTRACT 

 
Title of Independent Study Effectiveness of Occupational Safety, Health and 

Environment Management:  A Case Study of 
a Company in Rayong Province 

Author Mr. Nirundorn Kloyiam  
Degree Master of Science (Environmental Management) 
Year 2021 
 
 
 The objective of this study was to find out the effectiveness of occupational 
safety, health and environment management:  a case study of a company in Rayong 
province. It was qualitative research that collected data from related documents and 
reports. Interviewed people involved in the occupational safety, health environment 
management of company's case study consisted of one Rayong branch manager, two 
project engineers, two supervisors, one Occupational Safety, Health and Environment 
Committee employees representative, two safety officer at professional level and two 
safety officers at the technical level, a total of ten persons. 
 This study found that the input, process, and output scores are 100, 96. 7, and 
66. 7 percent; respectively.  The total evaluated scores are 89. 0 from 100.  Which was 
that mean a good level. 
 In addition, the results of this study found that the strength was determining 
occupational safety, health and environment management.  The weakness was  
supervisors and safety officers who had insufficient knowledge of safety regulations; 
also, lack of leadership, which was uncontrollable into operating safety, supervision of 
employees, and subcontractor according to preventive measures COVID –  19 in the 
workplace.   
 In term of external factors, an opportunity, was the rate of increasing capacity in 
the petrochemical industry construction and renovation of the factory increasingly. The    
obstacle was the pandemic of COVID – 19, which caused the company to allocate more 
budgets to support and prevent employees from contracting COVID – 19 situations.  
 In conclusion, this study suggested a guideline for development and Improvement 
of the occupational safety, health and environment management.  The proactive 
strategy strengthened the occupational safety, health and environment management 
system to be more efficient.  The corrective strategy was safety control skill training 
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with supervisors and safety officer.  The preventive strategy was sufficient budget 
allocation to implement the pandemic of COVID – 19 situations. The passive strategy 
was an emergency plan prepared for employees, who were found detected.  These 
consist of implementing and communicating procedures where an employee is 
infected to control the spread quickly.   
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รายงานการค�นคว�าอิสระ เร่ือง ประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง ฉบับน้ี สามารถสําเร็จ
ลงได�ด�วยความอนุเคราะห-จากบุคคลหลายท&าน ดังน้ัน ผู�เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย- 
ดร. ธวัชชัย ศุภดิษฐ- ซ่ึงเป1นอาจารย-ที่ปรึกษาวิชาการค�นคว�าอิสระ ฉบับนี้ ท่ีได�กรุณาให�คําแนะนํา  
ช้ีแนะจุดบกพร&องต&าง ๆ รวมถึงช&วยตรวจสอบอย&างละเอียด และแก�ไข เพื่อความสมบูรณ-ถูกต�อง
จนกระทั่งการค�นคว�าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล&วงตามวัตถุประสงค- ผู�เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณอย&าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย-ของหลักสูตรการจัดการส่ิงแวดล�อมทุกท&าน ที่ได�ประสิทธ์ิประสาท
ความรู�ที่ใช�ประกอบการจัดทํารายงานการค�นคว�าอิสระในคร้ังน้ี รวมถึงเจ�าหน�าที่ของคณะบริหารการ
พัฒนาส่ิงแวดล�อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร- ทุกท&าน ท่ีให�ความช&วยเหลือ ประสานงาน 
ให�บริการ และอํานวยความสะดวกในการศึกษาเป1นอย&างดีย่ิงตลอดมา 

ขอขอบพระคุณ ผู�จัดการและเพ่ือนพนักงานของบริษัท กรณีศึกษา ท่ีสละเวลาอันมีค&าในการ
ให�สัมภาษณ-เพ่ือใช�เป1นข�อมูลในการศึกษาค�นคว�าอิสระในคร้ังนี้ ผู�เขียนจึงขอขอบพระคุณอย&างสูง 

ท�ายสุดนี้ ผู�เขียนขอขอบพระคุณ มารดา พ่ีสาว ภรรยา รุ&นพ่ี สว. 10 และเพื่อน สว.11 
ระยอง ที่ช&วยส&งเสริม สนับสนุน และให�กําลังใจตลอดมา จนทําให�การศึกษาคร้ังน้ีประสบผลสําเร็จได�
ตามที่ตั้งใจ   
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1   ท่ีมาและความสําคัญของป\ญหา 
 
 การดําเนินกิจการประเภทงานก&อสร�างในประเทศไทย มีการดําเนินไปอย&างต&อเน่ืองและเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึน จากการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน การก&อสร�างโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
การก&อสร�างอาคารที่พักอาศัย รวมถึงการต&อเติม ซ&อมแซม บํารุงรักษาส่ิงก&อสร�างต&าง ๆ แต&ส่ิงที่
เกิดข้ึนควบคู&ไปตามการปฏิบัติงานในงานก&อสร�าง คือ การเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บปBวยเนื่องจากการ
ทํางาน ซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุในแต&ละคร้ังก&อให�เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย-สิน ทั้งโดยทางตรง
และโดยทางอ�อมอย&างประมาณค&ามิได� ซ่ึงในปEจจุบันมีจํานวนลูกจ�างประสบอันตรายหรือเจ็บปBวย
เน่ืองจากการทํางานจํานวนมากจากกิจการงานก&อสร�าง มาตรการการป^องกันอุบัติเหตุและการลด
อุบัติเหตุ จึงเป1นเร่ืองที่ต�องให�ความสําคัญและมีการปฏิบัติอย&างจริงจัง ทั้งน้ี เพ่ือลดความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย-สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
 สถานการณ-การประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางาน ป� พ.ศ. 2559 – 2563 
พบว&า จํานวนลูกจ�างประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเน่ืองจากการทํางานมีแนวโน�มลดลง โดยป� พ.ศ. 
2559 มีลูกจ�างประสบอันตราย 89,488 ราย และลดลงเป1น 85,533 ราย ในป� พ.ศ. 2563 จากการ
วิเคราะห-ข�อมูลสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางานของลูกจ�าง ป� พ.ศ. 2559 – 2563 
ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สรุปได�ดังภาพท่ี 1.1 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1  จํานวนการประสบอันตราย หรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางาน ป� พ.ศ. 2559 – 2563 
แหล&งที่มา:  สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2564. 
  

ราย 

ปี (พ.ศ.) 
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 ข�อมูลในรายงาน ป� พ.ศ. 2559 – 2563 ยังพบว&า ความรุนแรงของการประสบอันตรายส&วนใหญ&
เป1นกรณีหยุดงานไม&เกิน 3 วัน ร�อยละ 68.3 ต&อป� รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร�อยละ 29.7 ต&อป� 
กรณีสูญเสียอวัยวะบางส&วน ร�อยละ 1.34 ต&อป� กรณีตาย ร�อยละ 0.670 ต&อป� และกรณีทุพพลภาพ       
ร�อยละ 0.0200 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1.1 
 
ตารางที่ 1.1  จํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามความรุนแรง  

ป� พ.ศ. 2559 – 2563 
 

 
 
แหล&งท่ีมา:  สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2564. 
 
 ประเภทกิจการท่ีมีจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางานสูงสุด         
5 อันดับแรก ป� พ.ศ. 2559 คือ 1) ประเภทกิจการก&อสร�าง เป1นประเภทกิจการที่มีจํานวนการประสบ
อันตรายสูงสุดมีลูกจ�างประสบอันตราย จํานวน 7,129 ราย คิดเป1นร�อยละ 7.97 ต&อป� ของจํานวนการ
ประสบอันตรายทั้งหมด 2) ประเภทกิจการการผลิตเคร่ืองดื่ม อาหาร เป1นต�น มีลูกจ�างประสบ
อันตราย จํานวน 6,158 ราย  คิดเป1นร�อยละ 6.88 ต&อป� 3) ประเภทกิจการภัตตาคาร ร�านขายอาหาร 
โรงแรม มีลูกจ�างประสบอันตราย จํานวน 5,090 ราย คิดเป1นร�อยละ 5.69 ต&อป� 4) ประเภทกิจการ
การค�า เคร่ืองไฟฟ^า ยานพาหนะฯ มีลูกจ�างประสบอันตราย 5,026 ราย คิดเป1นร�อยละ 5.62 ต&อป� 
และ 5) ประเภทกิจการการผลิตผลิตภัณฑ-พลาสติก มีลูกจ�างประสบอันตราย 3,602 ราย คิดเป1น  
ร�อยละ 4.03 ต&อป� ดังภาพท่ี 1.2 
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ภาพที่ 1.2  ประเภทกิจการที่ลูกจ�างประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยเนื่องจากการทํางานสูงสุด 5 อันดับ ป� พ.ศ. 2559  
แหล&งท่ีมา:  สํานักงานประกันสังคม สํานักงานกองทุนเงินทดแทน, 2564. 
 
 จากสถานการณ-การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 (COVID – 19) ใน
ปEจจุบัน ทําให�เกิดการแพร&ระบาดในกลุ&มแรงงานก&อสร�างในหลายพ้ืนท่ี เกิดการส่ังป̀ดสถานที่เป1นการ
ช่ัวคราวตามมาตรการในการควบคุมการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 อย&างเข�มงวดสูงสุด ส&งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ�อมต&อระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ส&งผลกระทบ
ต&อเศรษฐกิจและสังคม กระทบต&ออุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงกิจการก&อสร�างซ่ึงเป1นกลไกใน
ห&วงโซ&อุปทานของธุรกิจ ตั้งแต&ต�นน้ํา – ปลายน้ํา และผลกระทบที่สําคัญ คือ การติดเช้ือของพนักงาน 
คนงานเกิดการแพร&ระบาดไปสู&ครอบครัว และชุมชนในสถานที่ต&าง ๆ ทําให�ไม&สามารถควบคุมการ
ระบาดได�  
 ดังน้ัน การจัดการในการป̂องกันการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 เป1นเร่ืองจําเป1นเร&งด&วนที่
สถานประกอบกิจการต�องดําเนินการควบคู&ไปกับการป^องกันการประสบอันตรายหรือเจ็บปBวย
เนื่องจากการทํางาน โดยการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย&างเป1นระบบ และมีการ
ปรับปรุงอย&างต&อเนื่องให�มีความสอดคล�องเช่ือมโยงกับทุกกระบวนการในระบบงานที่มีความ
สลับซับซ�อนมากข้ึน อุบัติเหตุจากการทํางานและภัยคุกคามจากโรคระบาดเป1นปEจจัยในการบั่นทอน
สมรรรถนะของผู�ปฏิบัติงานและความต&อเนื่องทางธุรกิจ เพราะพนักงานเป1นทรัพยากรที่มีค&าสูงสุดของ
องค-กร การเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการติดเชื้อโรคโควิด – 19 จะนํามาซ่ึงความสูญเสียทั้งด�านคน 
(People Loss) ด�านทรัพย-สิน (Property Loss) และกระบวนการผลิต (Process loss) ซ่ึงไม&สามารถ
ประเมินมูลค&าได� และยังมีความสูญเสียอีกหลายประการ เช&น ภาพพจน-ขององค-กร โอกาสในการ
แข&งขันในอนาคตขององค-กร เป1นต�น 
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 การศึกษาวิจัยนี้มุ&งสนใจการประเมินประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา วิเคราะห-ปEญหาและอุปสรรคท่ีต�อง
แก�ไข ปรับปรุง เพ่ือนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา พิจารณาระบบการจัดการด�านความปลอดภัย    
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการให�สอดคล�องกับมาตรฐาน
ตามกฎหมาย และสถานการณ-การแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 ซ่ึงนําไปสู&การดําเนินการในเร่ือง 
มาตรฐานระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปต&อยอดสู&ระบบมาตรฐานสากลได� รวมทั้งส&งเสริมภาพลักษณ- ความ
รับผิดชอบที่มีต&อสถานประกอบกิจการ ซ่ึงจะทําให�เกิดความม่ันใจในการประกอบกิจการของบริษัท
กรณีศึกษาต&อไป 
 
1.2  คําถามงานวิจัย 
 
 1)  ประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา เป1นอย&างไร 
 2)  ปEญหาและอุปสรรคการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา มีอะไรบ�าง 
 3)  มีข�อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา อย&างไร 
 
1.3  วัตถุประสงค3ของการศึกษา 
 
 1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม 
ในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 2)  เพื่อศึกษาปEญหาและอุปสรรคของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 3)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 
1.4  ประโยชน3ท่ีคาดว&าจะได�รับ 
 
 1)  ได�ทราบถึงประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 2)  ได�ทราบถึงปEญหาและอุปสรรคของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
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 3)  ได�ทราบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 
1.5  ขอบเขตการศึกษา 
 
 1.5.1  ขอบเขตด�านพ้ืนที่   
 บริษัทแห&งหน่ึงในตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 
 1.5.2  ขอบเขตด�านผู�ให�ข�อมูลสําคัญ 
 ผู�จัดการสาขาระยอง ผู�แทนนายจ�างระดับบริหาร จํานวน 1 คน วิศวกรโครงการ จํานวน     
2 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน�างาน จํานวน 2 คน ตัวแทนฝBายลูกจ�าง     
ในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จํานวน 1 คน 
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จํานวน 2 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 10 คน 
  
 1.5.3  ขอบเขตด�านเน้ือหา 
 การวิจัยนี้เป1นการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผลการจัดการ ปEญหาและอุปสรรค รวมถึง
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของ
บริษัทกรณีศึกษา 
 

1.5.4  ขอบเขตด�านระยะเวลา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ได�ทําการศึกษาภายในระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต& เดือนกันยายน พ.ศ. 
2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดของแผนงาน ดังตารางที่ 1.2  
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ตารางที่ 1.2  แผนงานและระยะเวลาที่ใช�ในการศึกษา 
 

 
1.6  นิยามศัพท3เฉพาะ 
 
 Bubble and Seal หมายถึง การแบ&งกลุ&ม จัดกลุ&ม หรือกําหนดขอบเขต อาณาบริเวณ 
รวมถึงเส�นทางของผู�ปฏิบัติงาน ให�อยู&ในพื้นที่พื้นที่เฉพาะที่จํากัด หรือจัดไว�แต&สามารถทํากิจกรรม หรือ
เดินทางได�ภายใต�เงื่อนไขท่ีกําหนด เช&น การจัดการทํางานเป1นกลุ&มย&อย (Small Bubble) โดยให�ทํากิจกรรม
ร&วมกันในกลุ&ม มีพ้ืนที่การทํางาน พ้ืนที่ทํากิจกรรม ที่พักอาศัย การกําหนดเส�นทาง วิธีการเพื่อลดการ
สัมผัสและป^องกันการติดเช้ือ ซ่ึงสามารถปรับตามบริบทของสถานประกอบกิจการ   

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน หมายถึง 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน กฎกระทรวงแรงงาน 
ประกาศกระทรวงแรงงาน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน และระเบียบกรมสวัสดิการ
และคุ�มครองแรงงานที่เก่ียวข�อง  

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือ
สภาพการทํางาน ซ่ึงปลอดจากเหตุอันจะทําให�เกิดการประสบอันตรายต&อชีวิต ร&างกาย จิตใจหรือ
สุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทํางานหรือเก่ียวกับการทํางาน 
 บันทึก หมายถึง เอกสารซ่ึงแสดงผล หรือเป1นหลักฐานการดําเนินการของกิจกรรมของบริษัท
กรณีศึกษา  

ผู�แทนนายจ�างระดับบริหาร หมายถึง ลูกจ�างระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหน�าที่กระทําการแทน
นายจ�างสําหรับกรณีการจ�าง การลดค&าจ�าง การเลิกจ�าง การให�บําเหน็จ การลงโทษหรือการวินิจฉัย
ข�อร�องทุกข- และได�รับมอบหมายเป1นหนังสือให�กระทําการแทนนายจ�าง 

ระยะเวลา เดือน 

แผนการดําเนินงาน ป; พ.ศ. 2564 กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. เตรียมร&างงานวิจัย     

2. ศึกษาการบริหารจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน     

3. รวบรวมข�อมูลและวิเคราะห-ผล     
4. สัมภาษณ-ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ ประเมินผลการ

ดําเนินงาน และวิเคราะห- SWOT Analysis     

5. จัดทํารายงานวิชาการค�นคว�าอิสระ     
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โรคโควิด – 19 หมายถึง โรคที่มีสาเหตุจากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ-ใหม&ซ่ึงพบเป1นคร้ังแรก
ในเมืองอู&ฮั่น ประเทศจีน มีช่ือว&า โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 (COVID – 19) 

อันตราย หมายถึง สภาวการณ-ท่ีมีเหตุอันจะทําให�เกิดความสูญเสีย 
 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ-ที่ไม&มีผู�ใดตั้งใจให�เกิด เม่ือเกิดข้ึนแล�วมีผลทําให�เกิดการบาดเจ็บ 
หรือเสียชีวิต หรือทรัพย-สินเสียหาย 
  
 
 



 

 

  
บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิเคราะห-ประเมินประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทแห&งหน่ึง ในจังหวัดระยอง ผู�ศึกษาได�ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข�องดังนี้  
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.2  แนวคิดการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 2.3  แนวคิดทฤษฎีระบบ 
 2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis 
 2.5  กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 2.6  งานวิจัยที่เก่ียวข�อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ 
 
 กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน (2560, น. 14 – 19) ได�กล&าวถึงทฤษฎีเก่ียวกับการเกิด
อุบัติเหตุที่มีผู�ศึกษาไว�มาอธิบายเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุโดยมีทฤษฎีหลัก ๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 
 
 2.1.1  ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 
 H.W. Heinrich นักวิทยาศาสตร-ชาวอเมริกัน ที่ได�ศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมต&าง ๆ เม่ือป� ค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) พบว&า สาเหตุที่สําคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 3 ประการ 
ได�แก& 1) สาเหตุท่ีเกิดจากคน คิดเป1นร�อยละ 88.0 ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 2) สาเหตุที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ- คิดเป1นร�อยละ 10.0 ของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน และ 3) สาเหตุที่
นอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย- เช&น ภัยธรรมชาติ คิดเป1นร�อยละ 2.00 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ตามทฤษฎีโดมิโน สามารถอธิบายโดยการเปรียบเทียบตัวโดมิโน 5 ตัว ที่เรียงกัน ถ�าเกิดเหตุการณ-ที่ทําให�
โดมิโนตัวท่ี 1 ล�ม ก็จะส&งผลกระทบไปยังโดมิโนตัวถัดไปล�มตามกันไปเป1นลูกโซ& นักวิชาการบางท&าน
เรียกว&า “ลูกโซ&ของอุบัติเหตุ (Accident Chain)” ซ่ึงสามารถอธิบายได� ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1...ลูกโซ&ของอุบัติเหตุ 
แหล&งท่ีมา: .กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2560, น. 15. 
 
 โดมิโนตัวที่ 1 สภาพแวดล�อมหรือภูมิหลังของบุคคล (Social Environment or Background) เช&น สภาพ
ความเป1นอยู& ฐานะ การศึกษาอบรม เป1นต�น 
 โดมิโนตัวที่ 2 ความบกพร&องของบุคคล (Defects of Person) เช&น ทัศนคติเชิงลบด�าน
ความปลอดภัย พฤติกรรมชอบเส่ียง มักง&าย เป1นต�น 
 โดมิโนตัวที่ 3 การกระทําที่ไม&ปลอดภัยหรือสภาพแวดล�อมไม&ปลอดภัย (Unsafe Acts/ Unsafe 
Conditions) เช&น การหยอกล�อเล&นกัน การถอดเซฟการ-ดของเคร่ืองจักรออก เป1นต�น ซ่ึงเป1นสาเหตุโดยตรงที่
ก&อให�เกิดอุบัติเหตุ 

โดมิโนตัวที่ 4 อุบัติเหตุ (Accident) เหตุการณ-ท่ีมีสาเหตุปEจจัยมาจากโดมิโนท้ัง 3 ตัว ย&อม
ส&งผลให�เกิดอุบัติการณ- เช&น ตกจากที่สูง วัตถุกระเด็นใส& หนีบทับ กระแทก ตัด บาด เป1นต�น ซ่ึง
อุบัติการณ-เหล&านี้อาจจะเป1นสาเหตุนําไปสู&การบาดเจ็บหรือความเสียหาย 
 โดมิโนตัวที่ 5 การบาดเจ็บหรือความเสียหาย (Injury/Damages) ผลจากการเกิดอุบัติเหตุ
และเกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหาย 
 ดังน้ัน การป^องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ&ของอุบัติเหตุ คือ การไม&ให�โดมิโนตัวที่ 4  
(อุบัติเหตุ) ล�มไปกระทบกับโดมิโนตัวที่ 5 (การบาดเจ็บหรือความเสียหาย) วิธีที่สามารถทําได� คือ การขจัดตัว
โดมิโนตัวท่ี 3 (การกระทําที่ไม&ปลอดภัยหรือสภาพแวดล�อมไม&ปลอดภัย) ออก อุบัติเหตุก็จะไม&เกิดข้ึน การกําจัด
โดมิโนตัวที่ 3 นั้น ต�องแก�ไขตั้งแต& โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล�อมหรือภูมิหลังของบุคคล) และโดมิโนตัวที่ 2 (ความ
บกพร&องของบุคคล) ซ่ึงเป1นเร่ืองที่ต�องใช�เวลาเพราะเป1นส่ิงที่ปลูกฝEงเป1นนิสัยส&วนบุคคลมานานแล�ว ซ่ึงสามารถ
สรุปเป1นแผนภูมิ ดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2  การป̂องกันการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน 
แหล&งที่มา: .จตุพล พิสิฏฐ-ศักดิ์, 2561, น. 54. 
 
 จากการศึกษาตามทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ H.W. Heinrich จะเห็นว&า 
Heinrich ให�ความสําคัญกับการป^องกันไม&ให�เกิดอุบัติเหตุ โดยเช่ือว&าหากสามารถขจัดการกระทําที่ไม&
ปลอดภัยหรือสภาพแวดล�อมไม&ปลอดภัย (โดมิโนตัวท่ี 3) ออกไปได� ก็จะไม&เกิดอุบัติเหตุที่ส&งผลให�เกิด
การบาดเจ็บหรือความเสียหาย  
 
 2.1.2  แบบจําลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) 
 ในป� พ.ศ. 2512 Frank E. Bird ได�นําทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ H.W. Heinrich มาอธิบาย
ใหม&โดยได�คิดแบบจําลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) ที่อธิบายถึงผลหรือ
ความสูญเสียมาจากสาเหตุ ซ่ึงประกอบไปด�วย ดังภาพที่ 2.3 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  แบบจําลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย (Loss Causation Model) 
แหล&งที่มา: .กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2560, น. 17.   

ขีด
จํา

กัด
 

1.  โครงกา รไม&
เพียงพอ 
2. มาตรฐานของ
โ ค ร ง ก า ร ไ ม&
เพียงพอ 
3. การปฏิบัติตาม
ม า ต ร ฐ า น ไ ม&
เพียงพอ 

ปEจจัยจากคน 
 
 

ปEจจัยจากงาน 

การปฏิบัติและ
สภาพการณ-ท่ีตํ่า
กว&ามาตรฐาน 

สัมผัสกับพลังงาน
หรือวัตถุ 

ขาดการควบคุม สาเหตุพื้นฐาน สาเหตุในขณะนั้น เหตุการณ3ผิดปกติ 

คน 

ทรัพย-สิน 

กระบวนการผลิต 

ความสูญเสีย 
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1) การขาดการควบคุม (Lack of Control) ได�แก& การควบคุมโครงการ มาตรฐาน
ของโครงการ การปฏิบัติตามมาตรฐานไม&เพียงพอ ย&อมนําไปสู&ความสูญเสีย 

2) สาเหตุพ้ืนฐาน (Basic Causes) คือ สาเหตุที่แท�จริงท่ีแสดงออกมาเป1นเหตุผลว&า
การกระทําหรือสภาพการณ-ที่ต่ํากว&ามาตรฐานเกิดข้ึนได�อย&างไร สาเหตุพ้ืนฐานแบ&งออกได� 2 กลุ&ม 
ได�แก& 
    (1)  ปEจจัยจากบุคคล เช&น ขาดความรู� ขาดทักษะ ความเครียด เป1นต�น 
     (2)  ปEจจัยจากงานหรือสภาพแวดล�อม เช&น การออกแบบทางวิศวกรรมไม&ดี เคร่ืองมือ 
อุปกรณ- วัสดุไม&เพียงพอ 

3)  สาเหตุในขณะนั้น (Immediate Causes) คือ สภาวะที่เกิดข้ึนอย&างเฉียบพลัน
ทันที ซ่ึงเก่ียวข�องกับ 
    (1)  การกระทําท่ีต่ํากว&ามาตรฐาน (Sub – Standards Act) 

   (2)  สภาพการณ-ที่ต่ํากว&ามาตรฐาน (Sub – Standards Condition) 
4) เหตุการณ-ผิดปกติหรืออุบัติการณ- (Incident) คือ เหตุการณ-ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากสัมผัส

กับแหล&งพลังงาน หากเกินกว&าขีดจํากัดของร&างกายหรือโครงสร�าง จะก&อให�เกิดการบาดเจ็บหรือความ
เสียหาย หรือเม่ือสัมผัสแล�วไม&เกินขีดจํากัดของร&างกายหรือโครงสร�าง ไม&ก&อให�เกิดการบาดเจ็บหรือความ
เสียหาย แต&มีผลให�กระบวนการผลิตหยุดชงัก 

5)   ความสูญเสีย (Loss) เป1นผลที่เกิดข้ึนจากเหตุการณ-ผิดปกติ ตั้งแต&เร่ืองเล็กน�อย
จนถึงข้ันเสียชีวิต หรือเสียทั้งสถานประกอบกิจการก็ได� 

 
 2.1.3  ทฤษฎีรูปแบบระบบความปลอดภัยของบhอบ ฟ;เรนซ3 (Firenze System Model)  
 ฟ�เรนซ- (Firenze, 1920 อ�างถึงใน สิริมา เดชภิญญา, 2561, น. 20) อธิบายแนวคิดเก่ียวกับ
รูปแบบระบบความปลอดภัย โดยกล&าวถึงการศึกษาองค-ประกอบท้ังระบบท่ีประกอบด�วยคน (Man) 
เคร่ืองจักร (Machine) และสิ่งแวดล�อม (Environment) ต&างมีความสัมพันธ-เก่ียวข�องกัน ซ่ึงแต&ละ
องค-ประกอบมีความสําคัญต&อการตัดสินใจในการผลิตงาน (Task) และการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) 
ท้ังส้ิน ดังน้ี  

1) คนหรือผู�ปฏิบัติงาน (Man) ในการผลิตงานหรือทํางานในแต&ละชิ้นมีความเส่ียง 
(Risks) แอบแฝงอยู&การตัดสินใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบัติอย&างใดอย&างหนึ่งเพ่ือให�งานแล�วเสร็จ 
จะต�องมีข�อมูลข&าวสาร (Information) ที่เพียงพอและถูกต�อง ถ�าข�อมูลไม&ถูกต�องก็จะทําให�การ
ตัดสินใจนั้นผิดพลาดหรือมีความเส่ียงสูง และทําให�เกิดความล�มเหลวในการทํางานซ่ึงอาจจะส&งผลให�
เกิดอุบัติเหตุได�  

2) อุปกรณ-เคร่ืองจักร (Machine) อุปกรณ-เคร่ืองจักรที่ใช�ในการผลิตจะต�องมีการ
ออกแบบที่ถูกต�องตามหลักวิชาการและมีการบํารุงรักษาให�กลไกของเคร่ืองจักรทํางานได�ดี การ
ทํางานผิดพลาดของเคร่ืองจักรจะนําไปสู&การเกิดอุบัติเหตุได�  

3) ส่ิงแวดล�อม (Environment) สภาพการทํางานและส่ิงแวดล�อมในการทํางานมี
บทบาทสําคัญต&อการผลิต ความผิดพลาดที่เกิดข้ึนกับส่ิงแวดล�อมย&อมก&อให�เกิดปEญหาต&อผู�ปฏิบัติงาน
และเคร่ืองจักร ซ่ึงจะเป1นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได� 
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 2.1.4 ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา 
 การบริหารงานความปลอดภัยของกองทัพบกสหรัฐอเมริกาได�พัฒนานําเอาเทคโนโลยีใหม&มา
ใช�ในการป̂องกันประเทศมากข้ึน จึงได�ศึกษาเทคโนโลยีทางด�านความปลอดภัยควบคู&ไปกับเทคโนโลยี
ในการผลิต จากการศึกษารูปแบบที่แสดงถึงการเกิดอุบัติเหตุ ได�สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไว�   
3 ประการ (จรินทร- เจริญศรีวัฒนกุล, 2560, น. 14) คือ 

1) ความผิดพลาดของผู�ปฏิบัติงาน (Human Error) เกิดจากการท่ีผู�ปฏิบัติงานมี
พฤติกรรมการกระทําที่ไม&ปลอดภัย (Unsafe Act) สภาพการทํางานที่ ไม&ปลอดภัย (Unsafe 
Condition) ต&าง ๆ ที่มีอยู&หรือเกิดข้ึนจากวิธีการทํางานท่ีไม&ปลอดภัยของผู�ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ความ
ผิดพลาดต&าง ๆ นั้นอาจเกิดข้ึนจากความผิดพลาดทางร&างกาย ขาดการฝ�กอบรมอย&างเพียงพอ หรือ
ขาดการกระตุ�นหรือแรงจูงใจในการทํางาน  

2) ความผิดพลาดในระบบ (System Error) อาจเกิดจากการออกแบบไม&เหมาะสมซ่ึง
เน่ืองมาจากนโยบายท่ีไม&เหมาะสมของหน&วยงาน เช&น การประหยัดงบประมาณ การเลือกใช�
เทคโนโลยีไม&เหมาะสม ขาดการบํารุงรักษา หรือเกิดจากความล�มเหลวในการออกแบบที่ไม&ถูกต�อง
ตามหลักวิชาการ เป1นต�น  

3) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Management Error)  สาเหตุหลักอาจเกิด
จากความล�มเหลว (Failure) จากการบริหารจัดการข�อมูลข&าวสาร การใช�เทคโนโลยีและระบบการ
ทํางานท่ีไม&เหมาะสม ซ่ึงความล�มเหลวน้ีอาจเกิดจากการถ&ายทอดข�อมูลข&าวสารท่ีไม&ถูกต�องการ
ฝ�กอบรมอาจไม&เพียงพอ ขาดการกระตุ�นจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 จากแนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุที่กล&าวมาข�างต�นช้ีให�เห็นว&าสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ มาจากการขาดระบบหรือขาดการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดี ส&งผลให�ผู�ปฏิบัติงาน
บกพร&องหรือขาดความรู� ก&อให�เกิดการปฏิบัติงานที่ไม&ปลอดภัยและสภาพของงานท่ีไม&ปลอดภัย อัน
นําไปสู&การเกิดอุบัติเหตุ และส&งผลให�เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิต ทรัพย-สินเสียหาย หรือการผลิต
หยุดชะงัก รวมถึงผลกระทบต&อภาพลักษณ-ท่ีดีขององค-กร 
 
2.2 แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
 2.2.1 ความเป*นมาของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 งานด�านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทํางานของประเทศไทยมีการพัฒนาหลังจาก
มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย&างต&อเนื่องโดยประเทศไทยได�เข�าร&วมเป1นสมาชิกไอแอลโอในป� พ.ศ. 
2462 ซ่ึงไทยนับเป1นหนึ่งใน 45 ประเทศที่ร&วมก&อตั้งไอแอลโอ เป̀ดสํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟ`คในประเทศไทยเม่ือป� พ.ศ. 2509 โดยปEจจุบันสํานักงานน้ีดูแลการดําเนินงานของไอแอลโอใน
กว&า 30 ประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้ สํานักงานประจําอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกของไอแอลโอ
ต้ังอยู&ในไทยเช&นกัน และดูแลกิจกรรมต&าง ๆ ใน 12 ประเทศในอนุภูมิภาคน้ีรวมทั้งประเทศไทย 
ประเทศไทยได�ให�สัตยาบันในเร่ืองของแรงงานในหลายเร่ือง โดยมีเร่ืองของการส&งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในที่ทํางานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ งานก&อสร�าง งานอิสระขนาดเล็กและขนาด



13 
 

 

กลาง และงานภาคเกษตรอยู&ในอนุสัญญาด�วย (สํานักงานแรงงานระหว&างประเทศประจําอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออก, 2563) 
 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเร่ิมต�นข้ึนเม่ือ ป� ค.ศ. 1996 
(พ.ศ. 2539) ที่ประเทศอังกฤษ โดยองค-กรกําหนดมาตรฐานแห&งสหราชอาณาจักรหรือ British 
Standard Institute (BSI) ได�กําหนดมาตรฐานท่ีช่ือว&า BS 8800 Guide to Occupational Health 
and Safety Management Systems ฉบับแรกของโลกข้ึนซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก HSE Guidance 
Successful Health and Safety Management HS (G) 65 ซ่ึงมีวัตถุประสงค-เพ่ือให�องค-กรใช�เป1น
แนวทางในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อ 1) ลดความเส่ียงที่มีต&อตัวพนักงานและ
ผู�อ่ืน 2) ปรับปรุงสภาพการทํางาน และ 3) ช&วยให�องค-กรสามารถสร�างภาพพจน-ที่ดีในตลาดการค�า     
(กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, 2559, น. 4) 
 สําหรับประเทศไทยน้ันได�มีการประกาศใช�มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในป� พ.ศ. 2540 โดยสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได�นํา
มาตรฐาน British Standard 8800 (BS 8800) มาเป1นต�นแบบในการกําหนดมาตรฐานระบบการ
จัดการอา ชี วอนา มั ยและความปลอด ภั ยและประกาศ เป1 นมาตรฐาน  คื อ มาต รฐ าน
ผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม 18000: 2540 (มอก. 18000: 2540) และต&อมา ในป� พ.ศ. 2542 ก็ประกาศใช�
ฉบับปรับปรุงใหม&เรียกเป1น มอก. 18001 ฉบับป� พ.ศ. 2542 น้ีใช�มาเป1นเวลาหลายป�จนในที่สุดก็ได�ทํา
การปรับปรุงและประกาศใช�ฉบับที่สามในป� พ.ศ. 2554 เป1นต�นมา สําหรับมาตรฐาน BS 8800 เป1น
มาตรฐานแนะนําแนวทาง (Guideline Standard) ไม&ใช&มาตรฐานท่ีกําหนดมาเพื่อการรับรอง 
(Certifies Standard) ดังนั้น ทาง BSI จึงร&วมมือกับองค-กรกําหนดมาตรฐานของบางประเทศและ
บริษัทที่ข้ึนทะเบียนเป1นบริษัทผู�ตรวจประเมินและให�การรับรองระบบ (Certified Body: CB) มาพัฒนา
ให�เป1นมาตรฐานเพื่อการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยข้ึนในช่ือ 
Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS) ที่ รู� จักกันท่ัวโลกคือ OHSAS 
18001: 1999 ซ่ึงมีโรงงานในประเทศไทยนับร�อยที่ใช�ระบบการจัดการนี้ และพัฒนามาเป1นฉบับ 
OHSAS 18001: 2007 และได�พัฒนายกระดับเป1น ISO 45001: 2018 ฉบับแรกท่ีเป1นมาตรฐานสากล
ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สราวุธ สุธรรมาส, 2557, น. 13 – 14) 
 ส&วนกระทรวงแรงงานได�ประกาศใช�มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 – 2546 ด�านความ
รับผิดชอบทางสังคม ของธุรกิจไทย เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2546 เพื่อเป1นมาตรฐานในการปฏิบัติ
ต&อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ทางสังคมด�านแรงงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยมี
นโยบายสนับสนุนให�สถานประกอบกิจการนําไปปฏิบัติและให�การรับรองโดยมีกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงานเป1นหน&วยงานรับผิดชอบในการบริหารมาตรฐานแรงงานไทย ต&อมา ในป� พ.ศ. 2553 ได�
มีการปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย และกําหนดเป1น มรท. 
8001 – 2553 เม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เพื่อให�สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาด
นําไปปฏิบัติด�วยความสมัครใจ เพ่ือพัฒนาสถานประกอบกิจการให�มีระบบ บริหารจัดการแรงงานที่ดีใน
ระดับสากล โดยมุ&งเน�นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน เสริมให�ธุรกิจมีการพัฒนาที่ย่ังยืน และมี
ศักยภาพในเวทีการค�าโลก ปEจจุบันได�ปรับปรุงข�อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท. 8001 – 2553 
เป1น มรท.8001 – 2563 โดยข�อกําหนดจัดทําข้ึนตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห&งราชอาณาจักรไทย 
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บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว&าด�วยการคุ�มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน สวัสดิการแรงงาน และแรงงานสัมพันธ-ตลอดจนอนุสัญญาองค-การแรงงาน
ระหว&างประเทศ องค-การสหประชาชาติและแนวปฏิบัติระหว&างประเทศ (กรมสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงาน, 2560, น. 1)  
 ในการกําหนดนโยบายระดับชาติ กระทรวงแรงงานได�ผลักดันและพิจารณาออกกฎหมายให�
สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน โดยนําแนวทางของ ILO – OSHMS 2001 (Guidelines on Occupational Safety and 
Health Management Systems ILO – OSHMS 2001) มาเป1นต�นแบบ เพ่ือให�สถานประกอบ
กิจการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงจะสามารถนําระบบการจัดการไปใช�ในการลดความเส่ียงต&ออันตรายและ
อุบัติเหตุต&าง ๆ ของผู�ปฏิบัติงานและผู�เก่ียวข�องตลอดจนมีการปรับปรุงดําเนินงานของธุรกิจให�เกิด
ความปลอดภัย และช&วยสร�างภาพพจน-ความรับผิดชอบขององค-กร ต&อพนักงานภายในองค-กร ต&อ
องค-กรและต&อสังคม 
 
 2.2.2 แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของกรมแรงงาน 
   2.2.2.1 ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO – OSHMS 2001 
   ในป� ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) องค-การแรงงานระหว&างประเทศ (International Labor 
Office หรือ ILO) ได�กําหนดแนวปฏิบัติเร่ืองระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คือ        
ILO – OSHMS 2001( International Labor Office Occupational Safety and Health Management 
Systems 2001) มีวัตถุประสงค-เพ่ือการคุ�มครองคนงานจากอันตราย และขจัดการบาดเจ็บ การเจ็บปBวย 
โรค อุบัติการณ- และการเสียชีวิตจากการทํางาน เพื่อใช�ในการจัดทํากรอบงานระดับชาติ (Nation 
Framework) สําหรับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซ่ึงมักจะสนับสนุนโดยกฎหมาย
ของรัฐ เพ่ือใช�เป1นแนวทางสําหรับการจัดทํามาตรฐานโดยสมัครใจ เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
และมาตรฐานซ่ึงนําไปสู&การปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง เพื่อการบูรณาการส&วนต&าง ๆ ของระบบการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค-กร ให�เป1นส&วนหนึ่งของนโยบายและการจัดการโดยรวม เพื่อจูง
ใจสมาชิกทั้งหมดขององค-กร ในการประยุกต-หลักการและวิธีการจัดการความปลอดภัยและอาชีว 
อนามัยที่เหมาะสม ในการปรับปรุงการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย&างต&อเน่ือง 
องค-ประกอบหลักของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ILO – OSHMS 2001           
ในองค-กร (ปรีชา ลอเสรีวานิช, 2546) (ภาพท่ี 2.4)  ได�แก& 
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ภาพท่ี 2.4  Main elements of the OSH management system 

แหล&งที่มา: .International Labour Office, 2001, p. 5 
 
 1) นโยบาย (Policy) 

   1.1) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational 
Safety and Health Policy) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควรเกิดจากการปรึกษา
ร&วมกันระหว&าง นายจ�าง คนงาน และผู�แทนคนงาน โดยจัดทําเป1นลายลักษณ-อักษรพร�อมลงนามและ
ประทับตรารับรองโดยผู�บริหารสูงสุด ซ่ึงส่ือสารให�ทุกคนรับทราบ มีการทบทวนให�เหมาะสมอยู&เสมอ 
แสดงถึงความมุ&งม่ันที่จะคุ�มครองความปลอดภัยของคนในองค-กร ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและ
ข�อกําหนดด�านความปลอดภัยฯ มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับองค-กร และควรสอดคล�อง
หรือบูรณาการเข�ากับระบบการจัดการอ่ืน ๆ ในองค-กร 

  1.2)  การมีส&วนร&วมของพนักงาน (Worker Participation) ถือว&าเป1น
องค-ประกอบสําคัญของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค-กร ซ่ึงนายจ�างต�อง
จัดสรรเวลา และทรัพยากรเพื่อส&งเสริมให�ลูกจ�างมีส&วนร&วมอย&างจริงจังต&อระบบการจัดการความ
ปลอดภัย และอาชีวอนามัย ตลอดจนนายจ�างต�องม่ันใจว&าลูกจ�างได�รับการปรึกษาหารือรับทราบ และ
รับการฝ�กอบรมในทุกประเด็นปEญหาของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมท้ังต�องจัดให�มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให�สอดคล�องกับกฎหมายด�วย 
  2) การจัดรูปองค-กร (Organizing) 

    2.1)  หน�าท่ีและความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 
นายจ�างมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบโดยรวมในการคุ�มครองความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ�าง มีความ
เป1นผู�นําในกิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค-กร แต&งตั้งผู�มีอํานาจหน�าที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบ นําระบบไปปฏิบัติ ทบทวนและประเมินผลเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค-ด�านความปลอดภัยและ
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อาชีวอนามัย รวมทั้งต�องมีการนิเทศงานและส&งเสริมให�เกิดความร&วมมือและการส่ือสารด�านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค-กร 

    2.2) ความรู�ความสามารถเฉพาะและการฝ�กอบรม (Competence 
and Training) นายจ�างควรกําหนดความสามารถเฉพาะท่ีจําเป1นด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ตามหน�าที่รับผิดชอบของลูกจ�าง มีการฝ�กอบรมทบทวนตามช&วงเวลาที่เหมาะสม มีการประเมินผล
ก&อนและหลังอบรม บันทึกการอบรม ปรับปรุงหลักสูตรการฝ�กอบรมให�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
โดยไม&เสียค&าใช�จ&ายและอยู&ในระหว&างช่ัวโมงการทํางาน 

    2.3) การจัดทําเอกสารของระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
(Occupational Safety and Health Management System Documentation) ให�ข้ึนอยู&กับขนาดและ
ลักษณะขององค-กร เอกสารท่ีต�องจัดทําและเก็บรักษา เช&น นโยบาย เอกสารแต&งตั้งผู�รับผิดชอบในระบบ 
เอกสารช้ีบ&งอันตรายความเสี่ยงและการป̂องกันควบคุม ข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติงาน เอกสารอ่ืน ๆ ในกรอบ
งานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยเอกสารและบันทึกต&าง ๆ ต�องได�รับการจัดการ
และมีการทบทวนเป1นระยะ 

    2.4) การส่ือสาร (Communication) การเตรียมการและดําเนินการใน
การส่ือสารควรได�รับการจัดทําและรักษาไว�เพื่อรับข&าวสาร ทําเอกสารและตอบสนองอย&างเหมาะสม
โดยให�ม่ันใจว&ามีการส่ือสารข�อมูลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในองค-กรและมีการนําความ
คิดเห็น ความกังวลใจและข�อเสนอแนะมาพิจารณาอย&างเหมาะสม 
  3)  การวางแผนและการนําไปปฏิบัติ (Planning and Implementation) 
โดยมีองค-ประกอบในการดําเนินการในข้ันตอนนี้ ดังน้ี 

   3.1) การทบทวนเบื้องต�น (Initial Review) ประเมินผลโดยทบทวน
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู&หรือกรณีที่ไม&มีระบบ ให�นําผลการทบทวน
เบื้องต�นไปเป1นข�อมูลพ้ืนฐานในการติดต้ังระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   3.2)  ข้ันตอนน้ีควรดําเนินการโดยผู�ที่มีความสามารถเฉพาะและอาศัย
ความร&วมมือจากลูกจ�างตามความเหมาะสม ส่ิงที่ต�องทบทวน ได�แก& กฎหมายข�อบังคับต&าง ๆ การช้ี
บ&งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในงาน และมาตรการการควบคุมต&างๆ โดยวิเคราะห-ข�อมูลด�าน
สุขภาพของคนงาน ผลการทบทวนควรจัดทําเป1นเอกสารเพื่อใช�เป1นข�อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจและ
การปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง 

   3.3) การวางแผน การพัฒนา และการนําระบบไปดําเนินการ (System 
Planning, Development and Implementation)  การวางแผนมีวัต ถุประสงค- เ พ่ือให� มี การ
ดําเนินการสอดคล�องตามกฎหมายข�อบังคับ และองค-ประกอบต&าง ๆ ในระบบการจัดการความ
ปลอดภัย  และอาชีวอนามัย รวมทั้งเพื่อให�มีการปรับปรุงอย&างต&อเนื่องด�วยโดยใช�ข�อมูลจากการ
ทบทวนเบื้องต�น ในแผนงานควรประกอบไปด�วยคํานิยามที่ชัดเจน การเตรียมแผนของแต&ละ
วัตถุประสงค- กําหนดผู�รับผิดชอบ เวลา เกณฑ-การวัดผลและการจัดหาทรัพยากรท่ีเก่ียวข�องให�
เพียงพอ การสนับสนุนทางเทคนิค ซ่ึงการวางแผนควรจะครอบคลุมการพัฒนาและการนําไปปฏิบัติใน
ทุกองค-ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
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   3.4) วัตถุประสงค-ด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational 
Safety and Health Objective) องค-กรควรจัดทําวัตถุประสงค-ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให�
สอดคล�องกับนโยบายและอ�างอิงผลจากการทบทวนเบ้ืองต�น โดยวัตถุประสงค-ที่กําหนดข้ึนมาน้ันควร
มีความเฉพาะเจาะจงสําหรับองค-กร สอดคล�องกับกฎหมายและข�อปฏิบัติต&าง ๆ มุ&งความสนใจไปที่
การปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง ตั้งอยู&บนความเป1นจริงที่สามารถวัดผลได�และมีการประเมินผลเป1นระยะ ๆ 

   3.5) การป^องกันอันตราย (Hazard Prevention) มีองค-ประกอบใน
การดําเนินการในข้ันตอนน้ี ดังนี้ 

   (1)  มาตรการในการป̂องกันและควบคุม (Prevention and  
Control Measures) อันตรายและความเส่ียงในการทํางานควรได�รับการช้ีบ&งและประเมินอย&าง
สมํ่าเสมอการใช�มาตรการด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควรให�ความสําคัญเป1นลําดับโดยเร่ิม
จากการกําจัดการควบคุม และการลดอันตรายหรือความเส่ียง โดยมุ&งเน�นที่แหล&งกําเนิดรวมทั้งควร
จัดทําข้ันตอนการดําเนินการหรือการเตรียมการป̂องกันและควบคุมอันตรายโดยทําการปรับปรุง 
ทบทวน และดัดแปลงให�เหมาะสมกับการทํางานขององค-กรและให�สอดคล�องกับกฎหมายและ
หลักการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 

    (2)  การจัดการการเปล่ียนแปลง (Management of Change) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค-กรควรจะได�มีการประเมินและเตรียม
ข้ันตอนการป̂องกันที่เหมาะสม การใช�วิธีการทํางานใหม&วัสดุใหม&กระบวนการผลิตใหม& หรือ
เคร่ืองจักรกลใหม&ควรดําเนินการช้ีบ&งอันตรายและประเมินความเส่ียงก&อนเร่ิมดําเนินการ ท้ังนี้ สมาชิก
ในองค-กรท่ีเก่ียวข�องควรได�รับทราบข�อมูลและได�รับการฝ�กอบรมอย&างเหมาะสม 

  (3)  การป^องกัน การเตรียมพร�อม และตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Prevention, Preparedness and Response) ควรจัดทําและรักษาไว�ซ่ึงมาตรการ
ป̂องกัน เตรียมความพร�อม และการตอบโต�ภาวะฉุกเฉินให�สอดคล�องกับขนาดและลักษณะกิจกรรม
ขององค-กร โดยประกอบไปด�วย การจัดหาข�อมูล การติดต&อส่ือสารประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอก การเตรียมการด�านปฐมพยาบาล การช&วยเหลือทางการแพทย-การผจญเพลิง และการ
เคล่ือนย�ายอพยพ เป1นต�น 

    (4)  การจัดซ้ือจัดหา (Procurement) ควรให�มีการช้ีบ&งและ
ประเมินผลตามข�อกําหนดด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีการระบุเป1นคุณสมบัติเฉพาะ 
(Specification) ในการจัดซ้ือจัดหารวมท้ังการปฏิบัติให�ถูกต�องตามข�อกําหนดก&อนการใช�งาน 

   (5)  การจ�างเหมา (Contracting) ควรต�องมีมาตรการและ
ข�อกําหนดด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสําหรับผู�รับเหมา โดยเร่ิมตั้งแต&ข้ันตอนการประเมิน
และคัดเลือกผู�รับเหมาควรจัดให�มีการส่ือสาร ประสานงาน การรายงานการบาดเจ็บ การเจ็บปBวยจาก
โรคและอุบัติการณ-ที่เกิดกับคนงานของผู�รับเหมา มีการสร�างความตระหนักให�การฝ�กอบรม และตรวจ
ติดตามการทํางานของผู�รับเหมาว&าเป1นไปตามข�อกําหนดด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
องค-กรอย&างสมํ่าเสมอ 

  4) การประเมินผล (Evaluation) มีองค-ประกอบในการดําเนินการใน
ข้ันตอนนี้ ดังต&อไปน้ี 
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   4.1)   กา รตรวจสอบ ติดตาม  และกา รวั ดผลกา รป ฏิบั ติ ง า น 
(Performance Monitoring and Measurement) ควรพัฒนาและจัดทําข้ันตอนการตรวจติดตาม 
การวัดผลการบันทึกผล และมีการทบทวนเป1นระยะ โดยกําหนดดัชนีช้ีวัดให�สอดคล�องกับขนาดและ
ลักษณะกิจกรรมขององค-กรการวัดผลการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควรใช�ท้ังวิธี
เชิงปริมาณและคุณภาพให�สอดคล�องกับนโยบาย ส&วนการตรวจติดตามควรใช�ทั้งวิธีการเชิงรุกและเชิง
รับเพ่ือให�ได�มาซ่ึงการสะท�อนความคิดเห็น (Feedback) เพื่อเป1นข�อมูลในการปรับปรุงการช้ีบ&ง
อันตรายการควบคุมความเส่ียงและระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

   4.2)  การสอบสวนการบาดเจ็บ การเจ็บปBวย โรค และอุบัติการณ-จาก
การทํางาน และผลกระทบต&อการปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Investigation of 
Work Related Injuries, Illness, Diseases and Incidents, and Their Impact on Safety and 
Health Performance) ควรจัดเป1นเอกสารและดําเนินการโดยผู�มีความสามารถเฉพาะและการมีส&วน
ร&วมอย&างเหมาะสมจากลูกจ�างและตัวแทนลูกจ�าง ผลของการสอบสวนต�องนําเสนอต&อคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อให�ข�อเสนอแนะและกําหนดมาตรการแก�ไขในการดําเนินการ
ต&อไป 

   4.3)  การตรวจสอบ (Audit) ควรกระทําเป1นระยะเพื่อให�ม่ันใจว&า
ระบบและองค-ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังดํารงอยู&หรือไม& มี
ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพอยู&หรือไม&โดยการตรวจสอบควรครอบคลุมทุกองค-ประกอบของ
ระบบโดยจัดทําเป1นนโยบายและโครงการตรวจสอบ ซ่ึงมีการกําหนดความสามารถเฉพาะของผู�
ตรวจสอบ ขอบเขต ความถ่ีวิธีการและการรายงานผลโดยผลของการตรวจสอบควรมีการส่ือสารไปยัง
ผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก�ไขต&อไป 

   4.4) การทบทวนการจัดการ (Management Review) เป1นการ
ดําเนินการโดยผู�บริหารระดับสูงขององค-กรเพื่อประเมินยุทธศาสตร-โดยรวมของระบบว&าเป1นไปตาม
วัตถุประสงค-และบรรลุความต�องการขององค-กรหรือไม&มีความจําเป1นในการเปล่ียนแปลงหรือแก�ไข
ข�อบกพร&องของระบบอย&างไร มีความก�าวหน�าหรือมีประสิทธิผลของระบบเพียงใด โดยความถ่ีและ
ขอบเขตของการทบทวนการจัดการควรกําหนดให�สอดคล�องกับความจําเป1นและสภาพขององค-กร
และมีการบันทึกเป1นเอกสารและส่ือสารไปยังผู�เก่ียวข�อง 

  5) การดําเนินการปรับปรุง (Action for Improvement) มีองค-ประกอบ
ในการ ดําเนินการในข้ันตอนน้ี ดังนี้  

    5.1)  การป^องกันและแก�ไข (Prevention and Corrective Action) 
ควรมีการเตรียมการสําหรับการป̂องกันและแก�ไขส่ิงบกพร&องที่พบจากการตรวจติดตาม การวัดผลการ 
ตรวจสอบระบบ และการทบทวนการจัดการ ได�แก& การชี้บ&งและวิเคราะห-สาเหตุรากฐานของการไม&
ปฏิบัติตามข�อบังคับของระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพ่ือนําไปสู&การริเร่ิม การ
วางแผน การนําไปปฏิบัติและการตรวจสอบประสิทธิผลของการป̂องกันแก�ไข รวมถึงการเปล่ียนแปลง
ระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยต&อไป  

    5.2)  การปรับปรุงอย&างต&อเนื่อง (Continual Improvement) ควรมี
การปรับปรุงอย&างต&อเนื่องขององค-ประกอบในระบบจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยรวม 
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ขององค-กร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค-ผลการช้ีบ&งและประเมินอันตรายผลการตรวจติดตาม และ
วัดผลการสอบสวนอุบัติเหตุผลการทบทวนการจัดการและข�อเสนอแนะจากสมาชิกทุกคนในองค-กร 
  2.2.2.2 มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001 (Thai Labour Standard: TLS 8001) 

   กระทรวงแรงงานได�ปรับปรุงข�อกําหนดมาตรฐานแรงงานไทยจาก มรท. 8001 – 2553 
เป1น มรท. 8001 – 2563 เพื่อให�สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาดนําไปปฏิบัติด�วยความ
สมัครใจ ข�อกําหนดของมาตรฐานน้ี ระบุถึงการจัดการ และการปฏิบัติต&อแรงงานตามกฎหมาย
แรงงาน กฎระเบียบ มาตรฐานและแนวปฏิบัติระหว&างประเทศท่ีเก่ียวข�อง โดยครอบคลุมถึงแรงงาน
ของสถานประกอบกิจการ และแรงงานของผู�ส&งมอบ ผู�รับเหมาช&วง และผู�รับจ�าง ท่ีปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการ  

   ข�อกําหนด มรท. 8001 – 2563  เป1นมาตรฐานที่มีข�อกําหนดครอบคลุมในเร่ือง
ต&อไปนี้ 1) ข�อกําหนดท่ัวไป 2) ระบบการจัดการ 3) การบังคับใช�แรงงาน 4) ค&าตอบแทนการทํางาน 
5) ชั่วโมงการทํางาน และเวลาพัก 6) วันหยุด และวันลา 7) การเลือกปฏิบัติ 8) วินัย และการลงโทษ 
9) การล&วงเกินทางเพศ และการใช�ความรุนแรง 10) การใช�แรงงานเด็ก 11) การใช�แรงงานหญิง      
12) เสรีภาพในการสมาคมและการรวมเจรจาต&อรอง 13) ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน และ 14) สวัสดิการแรงงาน โดยข�อกําหนดของมาตรฐานน้ี เป1นระบบ
การจัดการ และการปฏิบัติต&อแรงงานตามกฎหมายแรงงาน กฎระเบียบมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
ระหว&างประเทศที่เก่ียวข�อง ใช�ได�กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด แนวทางการใน
การปฏิบัติข�อกําหนดท่ัวไป และระบบการจัดการใช�หลักการเดียวกับมาตรฐาน SA 8000: 2008   
ISO 9001: 2015 ISO 26000 หรือ มอก. 18001 มีการจัดทําเป1นเอกสาร มีการตรวจติดตามภายใน 
มีการตรวจประเมินเพ่ือขอการรับรอง และมีการการทบทวนการจัดการและการพัฒนาอย&างต&อเนื่อง  

    สําหรับข�อกําหนดในด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานกําหนดให�สถานประกอบกิจการต�องดําเนินการ ดังต&อไปนี้ 

1)  บริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานต�องมีการควบคุม ป^องกันอันตรายต&อสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ลูกจ�างและผู�ที่เก่ียวข�องให�เป1นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานจัดและดูแลสภาพแวดล�อมในการทํางานของลูกจ�างให�ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะมิให�ได�รับอันตรายต&อชีวิต ร&างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

2)  จัดให�ลูกจ�างทุกคนได�รับการคุ�มครอง โดยเสริมสร�าง 1) การมีส&วนร&วม
ในการดําเนินการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 2) การรับรู�และ
เข�าถึงข�อมูลเก่ียวกับอันตราย 3) รับรู�และเข�าใจถึงกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ คู&มือ ประกาศสัญลักษณ-
เตือนอันตรายและเคร่ืองหมายเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
รวมทั้งข�อความแสดงสิทธิและหน�าที่ของนายจ�างและลูกจ�าง 4) ได�รับการฝ�กอบรมด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ทําอยู& โดยเฉพาะผู�ท่ีเข�าทํางานใหม&และเปล่ียนงาน 
เปล่ียนสถานท่ีทํางาน หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจักร อุปกรณ-และต�องบันทึกการฝ�กอบรม และ 5) การ
จัดหาอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลที่ได�มาตรฐาน เหมาะสมตามลักษณะของงาน 
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3)  ประกาศให�ลูกจ�างทราบถึงสิทธิในการปฏิเสธการทํางานที่ไม&มีมาตรการ
ด�านความปลอดภัย (สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน [สพม.], 2564, น. 9) 
  2.2.2.3 ระบบมาตรฐานการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน หรือ มปอ. 401: 2561 

 ตามที่กระทรวงแรงงาน ได�ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลง
วันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กําหนดให�สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ�างตั้งแต& 50 คนข้ึนไป นายจ�าง
ต�องจัดให�มีระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของ
สถานประกอบกิจการอย&างน�อยต�องประกอบด�วย 

1)  นโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 

2)  โครงสร�างการบริหารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน 

3)  แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน และการนําไปปฏิบัติ 

4)  การประเมินผลและทบทวนการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

5)  การดําเนินการปรับปรุงด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

 สถาบันส&งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
(องค-การมหาชน) (2562, น. 4 – 9) จึงได�จัดทํามาตรฐานระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มปอ. 401: 2561 ให�สถานประกอบกิจการใช�เป1นแนวทาง
ในการปฏิบัติให�สอดคล�องกับกฎกระทรวงฯ ดังกล&าว ดังมีองค-ประกอบของระบบการจัดการด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน  ดังภาพท่ี 2.5  
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ภาพที่ 2.5 องค-ประกอบของระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
แหล&งท่ีมา: สถาบันส&งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (องค-การมหาชน), 2562, น. 1. 
 

 องค-ประกอบของระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ประกอบด�วย 

1) นโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
2) โครงสร�างการบริหารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม

ในการทํางาน 
2.1) กําหนดหน�าท่ีและความรับผิดชอบด�านความปลอดภัย 
2.2) สมรรถนะและการฝ�กอบรม 
2.3) การส่ือสาร 
2.4) การควบคุมเอกสาร 

3) แผนงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
และการนําไปปฏิบัติ  

3.1) วัตถุประสงค-และแผนงาน 
  3.2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

3.3) การจัดการความเส่ียง 
3.4) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
3.5) การเตรียมความพร�อมและการตอบโต�ภาวะฉุกเฉิน 
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4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทางาน 

4.1) การประเมินผล 
4.2) การทบทวน 

5) การดําเนินการปรับปรุงด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน 

5.1) การแก�ไข การดําเนินการแก�ไขและการดําเนินการป^องกัน 
  5.2) การกําหนดระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการ

ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

  2.2.2.4 แนวคิดการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน ภายใต�สถานการณ-โควิด 2019 (COVID – 19) 
  หลักการสําคัญในการป̂องกันควบคุมโรคโควิด – 19 ในกิจการก&อสร�าง ต�องเน�นการ
ดําเนินงานอย&างมีส&วนร&วมของทุกภาคส&วน รวมท้ังข�อมูลทางด�านวิชาการ และมาตรการต&าง ๆ เพื่อ
เป1นข�อมูลที่สําคัญในการออกแบบการดําเนินงานให�มีความเหมาะสมกับสถานประกอบการแต&ละแห&ง
และที่พักช่ัวคราวของคนงานก&อสร�าง (Camp) 
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได�จัดทําคู&มือ “มาตรการและแนวปฏิบัติการ
จัดการสถานที่ก&อสร�างและท่ีพักช่ัวคราวของคนงานก&อสร�าง” ข้ึน เพื่อให�สถานประกอบกิจการใช�เป1น
แนวทางในการบริหารจัดการป^องกันควบคุมการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 ในกิจการก&อสร�าง 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
   1)  การบริหารจัดการในการป^องกันและควบคุมการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 
       (1)  กําหนดนโยบาย “การป̂องกันและควบคุมการแพร&ระบาดของโรค 
โควิด – 19” เป1นนโยบายสําคัญในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในสถานที่ก&อสร�างและ
แคมป�คนงานก&อสร�าง และปฏิบัติตามมาตรการอย&างเคร&งครัด 
      (2)  จัดตั้งทีมดําเนินงาน กําหนดผู�รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการ
ป̂องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 โดยอาจมอบหมายเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย (จป.) หรือหัวหน�างาน 
(Supervisor) หรือผู�ได�รับมอบหมาย ในการติดตามสถานการณ-ภายในสถานท่ีก&อสร�างและแคมป�
คนงานก&อสร�าง และเป1นผู�กํากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการการป^องกันโรคโควิด – 19 
      (3)  จัดทําแผนปฏิบัติการของสถานประกอบการด�านการป̂องกัน และ
ควบคุมโรคโควิด – 19 โดยจัดทําเป1นคู& มือหรือแนวทางปฏิบัติ  Standard Safety Operation 
Procedure (SSOP) การป̂องกันโรคโควิด – 19 ที่สอดคล�องกับมาตรการของรัฐและสถาน
ประกอบการกําหนดเพื่อการป̂องกันการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 รวมทั้งศึกษา จัดเตรียมแผน
เผชิญเหตุ และการบริหารความต&อเนื่องทางธุรกิจ 
      (4)  จัดวัสดุอุปกรณ-เพ่ือป^องกัน ลดสัมผัส ฆ&าเชื้อ ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
       (5)  มีการสื่อสารทุกรูปแบบเพ่ือให�ความรู� เช&น ให�มี Safety Talk กับ
คนงานเก่ียวกับการป^องกันโรคโควิด – 19 ช&วงก&อนเข�างานทุกวัน เพื่อสร�างความรู� ความเข�าใจ และ
ตระหนักถึงอันตรายของโรค วิธีการติดต&อ การป^องกันตนเอง ป^องกันเพื่อนร&วมงาน จากการแพร&



23 
 

 

ระบาด รวมท้ังการให�ความร&วมมือในการเฝ̂าระวัง ตรวจคัดกรอง และดูแลรักษาสุขอนามัยส&วนบุคคล
อย&างเคร&งครัด 
      (6)  มีการ กํากับ ติดตามให�ผู�ปฏิบัติงาน แรงงานก&อสร�าง ผู�มาติดต&อทุก
คนต�องปฏิบัติตามมาตรการป^องกันโรคโควิด – 19 อย&างเคร&งครัด อาจใช� Thai Save Thai (TST) 
ของกรมอนามัย ติดตามพนักงานที่เป1นผู�ติดเช้ือ/ผู�สัมผัส และการส&งต&อไปยังโรงพยาบาล มีการ
รายงานสภาพแวดล�อมที่ไม&ปลอดภัยและเส่ียงต&อการแพร&ระบาด มีการประเมินความปลอดภัยของ
สถานประกอบการ สภาพการทํางาน พฤติกรรมเส่ียงของพนักงาน อย&างต&อเน่ือง 
     2) การจัดทําทะเบียนพนักงาน ลูกจ�าง แรงงาน ผู�รับเหมา ผู�รับจ�าง หรือผู�
มาติดต&อ ซ่ึงอย&างน�อยต�องมีข�อมูลดังต&อไปนี้ 
       (1)  ข�อมูลบุคคล ช่ือ – สกุล เพศ สัญชาติ วันเดือนป�เกิด หรืออายุ 
      (2)  ข�อมูลการพักอาศัยภายในแคมป�หรือภายนอกแคมป� (หอพัก บ�าน
เช&า) การติดต&อท่ีสามารถติดต&อได� 
      (3)  ข�อมูลการทํางาน วันที่เร่ิมจ�าง ตําแหน&งงาน อัตราค&าจ�างที่นายจ�าง
ตกลงจ&ายให�แก&ลูกจ�าง วันส้ินสุดของการจ�าง 
        (4)  ข�อมูลสุขภาพ เช&น สิทธิการรักษา โรคประจําตัว อาการปBวย ภาวะอ�วน 
       (5)  การเคล่ือนย�ายแรงงาน 
     3) มาตรการป̂องกันโรคโควิด – 19 ในสถานท่ีก&อสร�างและที่พักช่ัวคราว
ของคนงานก&อสร�าง (Camp) 
      (1)  ให�ผู�ปฏิบัติงานสังเกตอาการตนเอง และประเมินตนเองก&อนออก
จากบ�านห�องพัก ที่พัก ด�วยแอปพลิเคช่ัน Thai Save Thai หรือแอปพลิเคช่ันของทางราชการ หรือที่
หน&วยงานกําหนด 
      (2)  ควบคุมการเข�า-ออกสถานท่ีก&อสร�างและแคมป�คนงาน และสามารถ
คัดกรองผู�เข�า - ออก ได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
      (3)  มีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร&างกาย และแสดงผลประเมิน
อาการเส่ียงของตนเอง หากพบผู�ท่ีมีอุณหภูมิร&างกายสูงกว&า 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปถือว&ามีไข� ไม&อนุญาต
ให�เข�าทํางาน รายงานให� จป. หรือผู�รับผิดชอบประเมินความเส่ียง ดําเนินการตามระดับความเสี่ยงต&อไป 
      (4)  ผู�ปฏิบัติงานและผู�มาติดต&อ สวมหน�ากากผ�า หรือหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลา 
      (5)  จัดให�มีท่ีล�างมือพร�อมสบู& หรือแอลกอฮอล- หรือเจลแอลกอฮอล-   
(ที่มีแอลกอฮอล-เป1นส&วนผสมอย&างน�อยร�อยละ 70.0) ไว� ณ จุดทางเข�า – ออก บริเวณต&าง ๆ และจุด
ท่ีมีความเสี่ยงจากการสัมผัสร&วมกัน 
      (6)  กําหนดให�มีการเว�นระยะห&างระหว&างบุคคล อย&างน�อย 1.00 – 2.00 
เมตร ตามความเหมาะสม เพื่อลดการสัมผัสระหว&างบุคคล 
      (7)  ปรับรูปแบบการทํางาน จัดระบบการทํางานเพ่ือลดความหนาแน&น 
เช&น การเหลื่อมเวลาการทํางาน 



24 
 

 

      (8)  จัดให�คนงานทํางานเป1นกลุ&ม ใช�ชีวิตเฉพาะในกลุ&มของตนเอง (Bubble) และ
กําหนดให�มีกิจกรรมข�ามกลุ&มให�น�อยที่สุด โดยการออกแบบระบบงานให�สอดคล�องกับกระบวนการก&อสร�าง 
      (9)  งดกิจกรรมการรวมตัว กิจกรรมสังสรรค- กิจกรรมท่ีทําให�เกิดความ
แออัด 
      (10)  หากมีการรับ – ส&งพนักงานจํากัดจํานวนคนในรถรับ – ส&ง ไม&ให�
แออัด จัดที่น่ังไม&ให�หันหน�าเข�าหากัน และให�สวมหน�ากากผ�า หรือหน�ากากอนามัย 
       (11)  ส&งเสริม สนับสนุน ให�มีการฉีดวัคซีนโควิด – 19 แก&พนักงานแรงงาน 
ผู�รับเหมาให�มากที่สุด โดยระดับความปลอดภัยสูง คือ มากกว&าร�อยละ 70.0 ปานกลางร�อยละ 30.0 – 70.0 
และต่ํากว&าร�อยละ 30.0 
      (12)  ใช� Antigen Test Kit ตรวจหาเช้ือในพนักงานที่มีอาการคล�ายไข�หวัด 
ท�องเสีย จมูกไม&ได�กล่ิน ล้ินไม&รับรส หรือเม่ือสงสัยว&าอาจปBวยเป1นโรคโควิด – 19 สุ&มตรวจเชิงรุก โดยใช� PCR 
หรือ Antigen Test Kit ในพนักงานเป1นระยะ 
       (13)  ประสาน ดําเนินการเพื่อให�คนงานทุกคนมีโรงพยาบาลคู&สัญญาที่
จะให�การดูแลรักษา เม่ือพบว&า มีอาการปBวย หรือติดเช้ือ 
      (14)  เตรียมแผนปฏิบัติการหรือแผนเผชิญเหตุ โดยทําความเข�าใจกับ
คนงานตั้งแต&ยังไม&มีเหตุการณ-ระบาด ประเด็นสําคัญที่ควรทําความเข�าใจ เพราะน&าจะกระทบการ
ดําเนินชีวิตของทุกคน เช&น การกักตัวในสถานที่ท่ีกําหนด หากเป1นผู�เส่ียงสูง หรือเม่ือต�องแยกไปอยู&
โรงพยาบาลสนาม เนื่องจากติดเช้ือ อาจไม&ได�เข�ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามได�ทันที แต&จะอยู&
ในพื้นท่ีพักคอย หรือพื้นที่ท่ีจัดเป1น Camp Isolation จัดระบบรองรับการดํารงชีวิตประจําวันใน
ระหว&างการกักกันตัว 
      (15)  จัดเตรียมสถานที่แยกกักตัวผู�ติดเช้ือ ภายในสถานที่ก&อสร�างและแคมป�
คนงานก&อสร�าง (Camp Isolation) และมีระบบส&งต&อไปสถานพยาบาลที่กําหนด (กรมอนามัย สํานักอนามัย
ส่ิงแวดล�อม, 2564) 
    4) การควบคุมดูแลสถานที่ก&อสร�างและแคมป�แรงงานก&อสร�างให�สะอาดปลอดภัย  
      (1)  ให�มีการทําความสะอาดสถานที่ห�องพัก และบริเวณพ้ืนที่ส&วนกลาง
หรือพ้ืนที่ที่ใช�ร&วมกันเป1นประจําทุกวันให�มีการระบายอากาศท่ีดี เช&น เป`ดประตูและหน�าต&าง ใช�พัดลม  
      (2)  ดูแลให�มีการทําความสะอาดห�องน้ํา ห�องส�วม และอาจใช�น้ํายาฆ&า
เช้ือในจุดที่ มีการสัมผัสร&วมกันอย&างสมํ่าเสมอ เช&น ลูกบิดประตู ราวจับ สวิตช-ไฟ ก�อกน้ํา เป1นต�น  
      (3)  จัดให�มีอุปกรณ-เสริมหรือปรับปรุงส่ิงที่มีอยู&เพ่ือการลดสัมผัส เช&น 
การใช�ก�อกน้ําแบบเท�าเหยียบ เป1นต�น 
      (4)  จัดให�มีห�องน้ําและห�องส�วมแยก และจัดให�มีอ&างล�างมือ  
      (5)  จัดให�มีการรวบรวมน้ําเสีย หรือน้ําท่ีใช�แล�ว ไม&ให�ท&วมขังในพื้นที่
ก&อสร�างและแคมป�แรงงาน 
      (6)  จัดให�มีการเว�นระยะห&างระหว&างบุคคล อย&างน�อย 1.00 – 2.00 
เมตร เช&น ที่นั่งบริเวณรับประทานอาหาร ที่น่ังพัก ทางเดิน หรือหากพ้ืนที่ไม&เพียงพออาจใช�ฉากก้ัน 
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      (7)  จัดให�มีถังขยะมูลฝอยแบบมีฝาป`ดและรวบรวมขยะออกจากพื้นที่
ทุกจุดเพ่ือนําไปกําจัดทุกวัน รวบรวมขยะมูลฝอยท่ัวไปใส&ถุงขยะ มัดปากถุงให�แน&น และนําไปท้ิงในจุด
รวบรวมขยะที่องค-กรปกครองส&วนท�องถ่ินจัดเตรียมไว� เพ่ือนําไปกําจัดอย&างถูกต�อง สําหรับขยะใน
บริเวณที่พักกักตัวผู�มีความเส่ียงสูง หรือสถานที่แยกกักในชุมชน ให�มีการดําเนินการ เพ่ือป^องกันการ
แพร&กระจายเช้ือโรคตามคําแนะนํา 
    5) การควบคุมร�านจําหน&ายอาหารหรือเคร่ืองดื่ม รถเข็น หาบเร&แผงลอยหรือ
รถเร&ขายสินค�า ให�ปฏิบัติตามแนวทางสุขอนามัย และให�มีระบบที่สามารถติดตามผู�จําหน&ายสินค�าได� 
       (1)  จัดให�มีการคัดกรองผู�ประกอบกิจการ ผู�สัมผัสอาหาร ผู�ขายสินค�า 
      (2)  ทุกคนต�องสวมหน�ากากผ�าหรือหน�ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให�หรือ
ใช�บริการ  
       (3)  มีมาตรการเว�นระยะห&างระหว&างบุคคล โต�ะ ท่ีนั่ง การซ้ือสินค�าและ
ชําระเงิน อย&างน�อย 1.00 – 2.00 เมตร 
       (4)  จัดให� มีที่ล� างมือด�วยสบู& และน้ํ า หรือแอลกอฮอล-  หรือเจล
แอลกอฮอล- ให�บริการแก&ผู�ใช�บริการอย&างเพียงพอ  
      (5)  ทําความสะอาดบริเวณพื้น โต�ะ ที่น่ัง พื้นผิวที่มีการสัมผัสบ&อย ด�วย
นํ้ายาทําความสะอาดหรืออาจใช�น้ํายาฆ&าเช้ือก&อนและหลังการให�บริการทุกคร้ัง   
      (6)  กําหนดมาตรการเพื่อลดความแออัด เช&น กําหนดจํานวนคนต&อ
พ้ืนที่ กําหนดระยะเวลาที่ใช�บริการ ไม&จัดกิจกรรมหรือให�บริการที่ทําให�เกิดการรวมกลุ&มของ
ผู�ใช�บริการ และงดจําหน&ายและดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล- เป1นต�น 
    6) จัดหาส่ือความรู� และข�อมูลข&าวสาร เก่ียวกับการป^องกันโรคโควิด – 19 
และวิธีป^องกันตนเองและครอบครัว ด�วยภาษาที่แรงงานสามารถเข�าใจได� 
    7) วางระบบรองรับเพื่อให�เกิดความต&อเนื่องของกิจการ รวมท้ังแผนเผชิญ
เหตุ พร�อมทําความเข�าใจ และซักซ�อมแผนกับแรงงาน โดยให�ครอบคลุมถึง 
      (1)  กําหนดผู�รับผิดชอบในการเฝ̂าระวังการแพร&ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานท่ีก&อสร�างและแคมป�แรงงาน 
      (2)  ให�มีระบบคัดกรองและเฝ̂าระวังผู�ปฏิบัติงานที่เป1นกลุ&มเสี่ยงหรือมี
อาการเส่ียง คัดกรองและแยกกักผู�ปฏิบัติงานที่เข�าใหม& หากพบผู�ติดเช้ือ ผู�สัมผัสเส่ียงสูงที่เป1นคน
ครอบครัวหรือผู�สัมผัส เสี่ยงสูงอ่ืน ๆ ต�องแยกกักก&อนส&งสถานพยาบาล 
      (3)  จัดให�มีบริเวณสําหรับแยกผู�มีอาการปBวยระบบทางเดินหายใจ ออก
จากผู�มีอาการปBวยระบบอ่ืนรวมท้ังจัดเตรียมสถานที่รองรับ สําหรับการแยกสังเกตอาการ หากพบบุคคลที่
เป1นผู�สัมผัสกับผู�ปBวยยืนยัน หรือจัดเป1นสถานท่ีกักกันตามคําแนะนํา ของเจ�าพนักงานควบคุมโรคติดต&อ 
       (4)  จัดระบบรองรับการดํารงชีวิตประจําวันของแรงงาน หากจําเป1นต�อง
กักตัวในสถานที่กําหนด เช&น อาหาร น้ํา ของใช�จําเป1น 
      (5)  จํากัดการเดินทางเข�าออกบ�านและพ้ืนท่ีพัก หรือการป̀ดพ้ืนที่พัก 
       (6)  การอพยพโยกย�ายคนงานที่ไม&ปBวย หรือ Bubble and Seal 
       (7)  การรับผู�ปBวยที่หายแล�วกลับมาปฏิบัติงาน 
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  คําแนะนําสําหรับคนงานก&อสร�างและบุคคลในครอบครัว 
  1)  ติดตามข�อมูลข&าวสาร หาความรู�เก่ียวกับการป̂องกันตนเองจากการติดเช้ือโรคโควิด – 19 
  2)  งดการรวมกลุ&มและกินอาหารร&วมกันในช&วงเวลางาน และงดกิจกรรมที่มีการ
รวมกลุ&ม  การดื่ม หรือเล&นสังสรรค- ในช&วงเวลาเลิกงานหรือวันหยุด 
  3)  งดพฤติกรรมเส่ียงต&อการแพร&โรค เช&น ไม&ถมน้ําลายหรือบ�วนปากลงพื้น ทิ้งขยะในถังขยะ 
  4)  ให�ผู�ปฏิบัติงานมีของใช�ส&วนตัว เช&น แก�วน้ํา ช�อน ส�อม ผ�าเช็ดตัว  และไม&ใช�
ส่ิงของร&วมกับผู�อ่ืน 
  5)  ดูแลสุขภาพและป̂องกันการแพร&กระจายโรค โดยสวมหน�ากากผ�าหรือหน�ากาก
อนามัย ทุกคร้ังที่ออกนอกที่พัก ระหว&างเดินทางไปสถานท่ีทํางาน และไม&นํามือมาสัมผัสใบหน�า ตา 
จมูก ปาก โดยไม&จําเป1น ต�องเว�นระยะห&างระหว&างบุคคล 1.00 – 2.00 เมตร แต&หากในที่พักมีพ้ืนที่
จํากัด ต�องสวมหน�ากากผ�าหรือหน�ากากอนามัย เม่ือต�องมีการพูดคุยในระยะใกล�   
  6)  ไม&ไปในสถานท่ีมีคนแออัด เช&น ตลาด ร�านค�า เป1นต�น  หรือหากจําเป1นให�ใช�
ระยะเวลาอันส้ัน และสวมหน�ากากตลอดเวลา และไม&พาบุคคลในครอบครัวไปในสถานที่แออัด หรือ
สถานที่ท่ีมีการรวมกันของคนจํานวนมาก   
  7)  ให�ทําความสะอาดห�องพัก หรือพื้นท่ีที่ใช�ร&วมกันในสถานท่ีพักคนงาน และให�มีการ
ระบายอากาศท่ีดีแสงแดดส&องถึง โดยการเป`ดประตู หน�าต&างเพื่อหมุนเวียนอากาศ เป1นประจําทุกวัน 
   8)  ให�ทําความสะอาดห�องนํ้า ท่ีอาบนํ้า ห�องส�วม   และใช�น้ํายาฆ&าเชื้อในจุดที่มีการ
สัมผัสร&วมกัน เช&น ลูกบิด ประตู ราวจับ สวิตช-ไฟ เป1นต�น อย&างน�อยวันละ 2 คร้ัง หรือในช&วงท่ีมีคนใช�
งานจํานวนมาก  
  9)  กรณีท่ีมีการปรุงประกอบอาหารในบริเวณที่พักผู�ปรุงประกอบอาหาร สวม
หน�ากากขณะปรุงประกอบอาหาร ล�างมือด�วยนํ้าและสบู& ทุกคร้ังก&อนหยิบหรือจับอาหาร ปกป`ด
อาหารให�สะอาดเสมอ ใช�ถุงมือและปากคีบหยิบจับอาหาร และใช�ช�อนกลางส&วนตัว เม่ือต�อง
รับประทานร&วมกันในครอบครัว ทําความสะอาดบริเวณจุดเส่ียงบ&อย ๆ เช&น ห�องครัว โต�ะอาหาร 
รวมถึง ล�างภาชนะอุปกรณ-หรือส่ิงของเคร่ืองใช�ให�สะอาดเป1นประจําทุกวัน  
  10)  รวบรวมขยะท่ัวไปใส&ถุงขยะ มัดปากถุงให�แน&น และนําไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะ   
ท่ีจัดเตรียมไว�เพื่อนําไปกําจัดอย&างถูกต�อง  
  11)  หม่ันสังเกตตนเองและบุคคลในครอบครัว หากมีอาการไข�ร&วมกับ ไอ น้ํามูก 
เจ็บคอ จมูกไม&ได�กล่ิน ล้ินไม&รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก อย&างใดอย&างหนึ่ง 
และอาจมีอาการท�องเสียร&วมด�วย ให�หยุดปฏิบัติงานแจ�งหัวหน�างานหรือนายจ�าง และรีบไปพบแพทย-  
 มาตรการป^องกันควบคุมโรคในพื้นท่ีเฉพาะ (Bubble and Seal) สําหรับสถานประกอบกิจการ 
 Bubble and Seal เป1นการบริหารจัดการและควบคุมโรคในพ้ืนที่ควบคุมเฉพาะ สามารถทํา
กิจกรรม ทํางาน หรือเดินทางเคลื่อนย�ายคนระหว&างที่พักและที่ทํางานได� ภายใต�การควบคุมกํากับ
อย&างเคร&งครัดรวมถึงมีการบริหารจัดการแยกผู�ติดเช้ือ บริการด�านการแพทย-และสาธารณสุข จัดส่ิง
อํานวยความสะดวกท้ังเคร่ืองอุปโภคบริโภค และมีการวางแผนปล&อยตัวออก (Exit Plan for Bubble 
and Seal) ประกอบด�วย 2 ส&วน (กรมควบคุมโรค, 2564) คือ  

1) มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการป^องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
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  แนวคิดหลักของมาตรการนี้ คือ จัดกลุ&ม คุมไว ลดการแพร&กระจาย รายได�ไม&สูญเสีย โดย 
จัดกลุ&ม คือ ให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานหรือทํากิจกรรมภายใต�เงื่อนไขเดียวกัน แบบกลุ&มย&อย (Small Bubble) 
ให�เล็กท่ีสุดควรคํานึงถึงลักษณะงาน กิจกรรม พฤติกรรมเส่ียง ความเส่ียงต&าง ๆ ร&วมด�วย โดยแต&ละกลุ&มต�อง
ทํางานและทํากิจกรรมร&วมกันภายในกลุ&ม ไม&มีการข�ามกลุ&ม คุมไว คือ กรณีพบผู�ปฏิบัติงานติดเช้ือในกลุ&ม
ย&อยนั้นให�แยกผู�ติดเช้ือออกไปรักษา ในการจัดกลุ&มย&อยนี้จะทําให�ทราบกลุ&มเส่ียงสัมผัสผู�ติดเชื้อได�เร็ว คือ 
ผู�ที่อยู&ในกลุ&มย&อยเดียวกัน ลดระยะเวลาการประเมินและติดตามผู�สัมผัสกลุ&มเส่ียง ทําให�สามารถจัดการ
ควบคุมได�เร็ว ลดการแพร&กระจาย คือ เน่ืองจากการจัดกลุ&มย&อยไม&ข�ามกลุ&มเป1นการออกแบบและจัดระบบ
ไว�ไม&ให�ปะปนกันตั้งแต&ต�น รายได�ไม&สูญเสีย คือผู�ปฏิบัติงานในกลุ&มย&อยอ่ืนยังคงสามารถทํางานหรือทํา
กิจกรรมได�ภายใต�เงื่อนไข ซ่ึงเป1นผลดีต&อสถานประกอบกิจการทําให�ไม&ต�องหยุดดําเนินกิจการ ผู�ปฏิบัติงาน
และสถานประกอบกิจการมีรายได� 
  การจัดกลุ&มย&อย (Small Bubble) ให�แก& ผู�ปฏิบัติงาน กรณีมีที่พักในสถานประกอบ
กิจการสามารถทํา Bubble ตั้งแต&ท่ีพัก การเดินทาง การทํางานและทํากิจกรรม โดยกําหนดให�แต&ละกลุ&ม
ย&อยทํางานและทํากิจกรรมในกลุ&มของตนเองไม&มีการข�ามกลุ&ม กรณีมีท่ีพักในชุมชนควรเน�นยํ้าให�
ผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการ DMHT อย&างเคร&งครัด และก&อนเข�า Bubble ในสถานประกอบกิจการ 
ควรต�องมีการประเมินความเส่ียงทุกราย จัดทําทะเบียนรายช่ือผู�ปฏิบัติงานแต&ละกลุ&ม ทําการสุ&มตรวจ
ผู�ปฏิบัติงานด�วยชุดตรวจ ATK ทุก 1 – 2 เดือน เพื่อเฝ̂าระวังและประเมินความเส่ียง กรณีมี ผู�ปฏิบัติงาน
เข�ามาใหม& ต�องทําการตรวจหาเช้ือด�วยวิธี ATK/RT – PCR และให�กักตัวอย&างน�อย 14 วัน ก&อนเข�าทํางาน 
  2)  มาตรการ Bubble and Seal เพื่อการควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
  แนวคิดหลักของมาตรการนี้ คือ การบริหารจัดการควบคุมโรคในที่พ้ืนท่ีของสถาน
ประกอบกิจการเม่ือพบผู�ปฏิบัติงานติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงแบ&งระดับการติดเช้ือของสถาน
ประกอบกิจการ ออกเป1น 3 ระดับ ดังนี้  
  (1)  ระดับ น�อย กรณีที่พบอัตราผู�ติดเช้ือ น�อยกว&าร�อยละ 10 ของผู�ปฏิบัติงานท้ังหมด   
  (2)  ระดับ ปานกลาง กรณีที่พบอัตราผู�ติดเช้ือ มากกว&าร�อยละ 10 ของผู�ปฏิบัติงานท้ังหมด   
  (3)  ระดับ มาก กรณีที่ พบผู�ติดเช้ือตามเกณฑ- 2 ใน 3 ข�อ ดังนี้   
   (3.1)  อัตราผู�ติดเช้ือ มากกว&าร�อยละ 10 ของผู�ปฏิบัติงานท้ังหมด   
  (3.2)  จํานวนผู�ติดเช้ือ มากกว&า 100 คนข้ึนไป  
  (3.3)  พบการติดเชื้อในผู�ปฏิบัติงานต&อเนื่องนานกว&า 14 วัน ใน 28 วัน   
 เป^าหมายหลักของมาตรการ Bubble and Seal เพ่ือการควบคุมโรค คือ การช&วยสถาน
ประกอบกิจการที่พบผู�ติดเช้ือให�ยังคงดําเนินกิจการได�โดยไม&ต�องป`ดกิจการ สามารถควบคุมการ
แพร&กระจายของโรคทั้งในสถานประกอบกิจการและชุมชนได� โดยการจัดกลุ&มย&อย (Small Bubble)
ทํางานหรือทํากิจกรรมภายในกลุ&มเท&านั้น ไม&ข�ามกลุ&ม กรณีพบการติดเช้ือให�แยกผู�ที่ติดเช้ือไปรักษา
ทันที  สําหรับผู�ปฏิบัติงานที่เหลือในกลุ&มให�กักกันแต&ยังสามารถมาทํางานได� โดยไม&ข�ามกลุ&ม ผู�ปฏิบัติ 
งานในกลุ&มย&อยอ่ืนยังคงสามารถทํางานได�ตามปกติ ภายใต�เงื่อนไขที่กําหนด ดังน้ัน สถานประกอบ
กิจการจึงสามารถดําเนินกิจการต&อไปได�โดยไม&ต�องป̀ดกิจการ 
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 สรุปแนวคิดระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานทุกระบบ รวมถึงการบริหารจัดการในการป^องกันและควบคุมการแพร&ระบาดของโรคโควิด – 19 
น้ันมีวัตถุประสงค-ให�บุคลากรในองค-กรมีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี ทั้งในการทํางานและการ
ใช�ชีวิต ดังจะเห็นว&าระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน มีองค-ประกอบหลัก ได�แก& นโยบาย การจัดองค-การ การวางแผนและการนําไปปฏิบัติ การ
วัดผลและทบทวนการดําเนินการ และการแก�ไขปรับปรุง โดยมีความมุ&งม่ันของผู�บริหาร และการมี
ส&วนร&วมของผู�ปฏิบัติงานทุกระดับเป1นฟEนเฟ�องในการขับเคล่ือนระบบให�ดําเนินไปอย&างต&อเน่ือง 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม เพียงพอ ท้ังบุคลากร เวลา และ
องค-ความรู�ต&าง ๆ ที่เก่ียวข�อง การดําเนินการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานอย&างเป1นระบบ ช&วยเสริมสร�างความม่ันใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน ช&วย
ลดความสูญเสีย ลดค&าใช�จ&ายในการรักษาพยาบาล และเป1นการแสดงออกถึงความห&วงใยต&อพนักงาน 
นําไปสู&การสร�างงานที่มีคุณค&าเสริมสร�างคุณภาพให�องค-กรก&อให�เกิดความได�เปรียบในตลาดการค�า
และวงการธุรกิจ เป1นแนวทางให�สถานประกอบกิจการที่ยังไม&มีระบบการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน นําไปเป1นแนวทางในการพัฒนาการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ให�สอดคล�องตามกฎหมายแรงงานและ
พัฒนาองค-กรสู&มาตรฐานสากลต&อไป 
 
2.3  ทฤษฎีระบบ  
 
 2.3.1  ความเป*นมาของทฤษฎีระบบ (System Theory) 
 โบลด-ดิ้งและเบอร-ทาแลนด-ไฟ (Boulding and Bertalunffy) นักทฤษฎีองค-กรและนัก
ชีววิทยา ได�เสนอแนวคิดการมององค-กรในฐานะส่ิงมีชีวิต โดยมองในรูประบบเป`ดเหมือนระบบกาย
วิภาคของส่ิงมีชีวิต  (Anatomy) ต&อมา ได�ถูกนํามาใช�ในสายวิทยาศาสตร-และสังคมศาสตร- แนวคิด
และทฤษฎีระบบเร่ิมต�นข้ึนเม่ือประมาณป� ค.ศ. 1920 – 1940 บรรดานักวิทยาศาสตร- สังเกตเห็น
เหตุการณ-หรือปรากฏการณ-ต&างๆ บนโลกนี้เกิดข้ึนอย&างมีความซับซ�อนเป1นไปในลักษณะเดียวกัน
คล�ายกัน ซ่ึงเรียกว&า ความเป1นระบบ จนกระทั่ ง เ ม่ือประมาณป� ค.ศ. 1930 Ludving Von 
Bertalanffy ค�นพบ ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) และนําเสนอมุมมองระบบแบบ
องค-รวมในป� ค.ศ. 1956 
 ทฤษฎีระบบ หมายถึง ส่ิงต&าง ๆ บนโลกน้ีมีลักษณะเป1นระบบ ต�องมีองค-ประกอบที่ มี
ความสัมพันธ-กันเป1นกระบวนการ เพื่อให�เกิดผลลัพธ-ตามท่ีได�กําหนดไว� โดยระบบจําแนกได�เป1น             
2 ประเภท ดังนี้   
  1)  ระบบป`ด (Closed System) คือ ระบบท่ีมีความสมบูรณ-ภายในตั ว เอง                          
ไม&พยายามผูกพันกับระบบอันใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดล�อมต&าง ๆ ในสังคม  
  2)  ระบบเป̀ด (Open System) คือ ระบบที่ต�องอาศัยการติดต&อสัมพันธ-กับบุคคล 
องค-กรหรือหน&วยงานอ่ืน ๆ ในลักษณะเป1นการแลกเปล่ียนผลประโยชน-ซึ่งกันและกันและผลประโยชน-
ท่ีเกิดข้ึนมีความสมดุล รวมทั้งสภาวการณ-ท่ีเปล่ียนแปลงไปก็มีผลหรืออิทธิพลต&อการทํางานของ
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องค-การเช&นกัน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2543, น. 67; วิโรจน- สารรัตนะ, 2545, น. 24 – 25; French & 
Bell, 1990, pp 53 – 54; Robbins, 1990, p. 55; Kinichi & Kreitner, 2003, p. 307 อ�างถึงใน กันตภณ 
เผือกแก�ว, 2563, น. 22) 
 
 2.3.2  หลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ (จันทรานี สงวนนาม, 2545 อ�างถึงใน เฉลิม
ชัย ใยมุง, 2562, น. 11) 
 1)  ทฤษฎีระบบมีความเช่ือว&า ระบบจะต�องเป1นระบบเป̀ด (Open System) กล&าวคือ
จะต�องมีปฏิสัมพันธ-กับส่ิงแวดล�อมโดยได�รับอิทธิพล หรือผลกระทบตลอดเวลาจากสภาพแวดล�อม  
 2)  มีรูปแบบของการจัดลําดับ (The Hierarchical Model) ในลักษณะของระบบ
ใหญ&และระบบย&อยที่สัมพันธ-กัน  
 3)  มีรูปแบบของปEจจัยป̂อนเข�าและผลผลิต (Input Output Model) ซ่ึงแสดงให�
เห็นถึงผลของปฏิสัมพันธ-ที่มีกับส่ิงแวดล�อม โดยเร่ิมต�นจากปEจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามลําดับ
เป1นองค-ประกอบของระบบ  
 4)  แต&ละองค-ประกอบของระบบจะต�องมีส&วนสัมพันธ-กันหรือมีผลกระทบต&อกันและ
กัน (The Entities Model) หมายความว&า ถ�าองค-ประกอบของระบบตัวใดตัวหนึ่งเปล่ียนไป ก็จะมีผล
ต&อการปรับเปล่ียนขององค-ประกอบตัวอ่ืนด�วย  
 5)  ทฤษฎีระบบเช่ือในหลักการของการมีเหตุ – ผลของส่ิงต&าง ๆ (Cause and 
Effect) ซ่ึงเป1นหลักการทางวิทยาศาสตร-ที่สามารถพิสูจน-ได� ทฤษฎีระบบไม&เช่ือผลของสถานการณ-ใด
สถานการณ-หนึ่ง เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต&ทฤษฎีระบบเช่ือว&าปEญหาทางการบริหารที่
เกิดข้ึนมักจะมาจากสาเหตุที่มากกว&าหน่ึงสาเหตุ  
 6)  ทฤษฎีระบบจะมองทุกๆ อย&างในภาพรวมของทุกองค-ประกอบมากกว&าที่จะมอง
เพียงส&วนใดส&วนหน่ึงของระบบ  
 7)  ทฤษฎีระบบคํานึงถึงผลของการปฏิบัติ ท่ีเป1น “Output” หรือ “Product” 
มากกว&า “Process” ซ่ึงผลสุดท�ายของงานท่ีได� รับอาจมีมากมายหลายส่ิงซ่ึงก็คือผลกระทบ 
(Outcome or Impact) ท่ีเกิดข้ึนตามมาในภายหลังนั้นเอง  
 8)  ทฤษฎีระบบจะมีกระบวนการในการปรับเปล่ียนและป^อนข�อมูลย�อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือบอกให�รู�ว&าระบบมีการเบี่ยงเบนอย&างไร ควรจะแก�ไขที่องค-ประกอบใดของระบบซ่ึง
ก็คือ (System Analysis) นั่นเอง 
 
 2.3.3  รูปแบบของวิธีระบบ (System Approach Model) 
 จากหลักการและแนวคิดของทฤษฎีระบบ ระบบประกอบด�วยส&วนประกอบที่ สําคัญ
ดังต&อไปนี้ 

1)  ปEจจัยนําเข�า (Input) หมายถึง ทรัพยากรทางการบริหารทุก ๆ ด�าน ได�แก& 
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ- (Materials) การบริหารจัดการ (Management) 
และแรงจูงใจ (Motivations) ที่เป1นส&วนเร่ิมต�นและเป1นตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานขององค-การ 
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2)  กระบวนการ (Process) คือการนําเอาปEจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารทุก
ประเภทมาใช�ในการดําเนินงานร&วมกันอย&างเป1นระบบ เน่ืองจากในกระบวนการจะมีระบบย&อย ๆ 
ร&วมกันอยู&หลายระบบครบวงจร ตั้งแต&การบริหาร การจัดการ การนิเทศ การวัดและการประเมินผล 
การติดตามตรวจสอบเป1นต�น เพื่อให�ปEจจัยท้ังหลายเข�าไปสู&กระบวนการทุกกระบวนการได�อย&างมี
ประสิทธิภาพ 

3)  ผลผลิต หรือผลลัพธ- (Product or Output) เป1นผลท่ีเกิดจากกระบวนการของ
การนําเอาปEจจัยมาปฏิบัติเพื่อให�เกิดประสิทธิผลตามเป^าหมายท่ีกําหนดไว� 

4)  ผลกระทบ (Outcome) เป1นผลท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากผลลัพธ-ท่ีได� ซ่ึงอาจเป1นส่ิง
ที่คาดไว�หรือไม&เคยคาดคิดมาก&อนว&าจะเกิดข้ึนก็ได� สามารถเขียนเป1นรูปแบบ ได�ดังภาพที่ 2.6 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  องค-ประกอบของวิธีระบบ 
แหล&งที่มา: .จันทรานี สงวนนาม, 2545 อ�างถึงใน กันตภณ เผือกแก�ว, 2563, น. 24. 
 
 2.3.4  รูปแบบของการวิเคราะห3ระบบ (System Analysis Model) 
 การนําเอาทฤษฎีระบบหรือวิธีระบบมาใช�ในการบริหารองค-การหากนํามาใช�ให�ดี ถูกต�องและ
เหมาะสม ระบบจะช&วยให�องค-การมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข�ามหากนํามาใช�ไม&ถูกต�องหรือ
องค-ประกอบแต&ละส&วนของระบบไม&สัมพันธ-กันก็อาจก&อให�เกิดความเสียหายต&อองค-การได� ดังนั้น การ
นําเอาทฤษฎีระบบมาใช� จึงจําเป1นต�องมีการวิเคราะห-ระบบท่ีเรียกว&า System Analysis ควบคู&ไปด�วย 
 การวิเคราะห-ระบบจะช&วยให�ผู�บริหารทราบว&า หากผลผลิตหรือผลลัพธ-ที่เกิดข้ึนไม&เป1นไปตาม
เป̂าหมายที่กําหนดไว�ปEญหานั้นจะเกิดจากองค-ประกอบใดของระบบมีความสัมพันธ-เก่ียวข�องกันหรือไม&
อย&างไร ข�อมูลย�อนกลับจะช&วยให�ทราบถึงประเภทของปEญหาจุดที่ต�องได�รับการพัฒนาแก�ไขหรือ
ปรับปรุงได�มากข้ึน การแก�ไขปรับปรุงก็จะต�องกระทําอย&างเป1นระบบมิใช&แก�ไขเฉพาะด�านใดด�านหนึ่ง
เท&านั้น (จันทรานี สงวนนาม, 2545 อ�างถึงใน กันตภณ เผือกแก�ว, 2563, น. 24 – 25) ดังภาพท่ี 2.7  
  

ปEจจัย 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิตหรือผลลัพธ-
(Product or Output) 

ผลกระทบ 
(Outcome) 
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ภาพท่ี 2.7  รูปแบบองค-ประกอบของวิธีระบบและการวิเคราะห-ระบบ 
แหล&งที่มา: .จันทรานี สงวนนาม, 2545 อ�างถึงใน กันตภณ เผือกแก�ว, 2563, น. 25. 
 
 การวิเคราะห-ระบบเป1นส&วนหน่ึงของวิธีระบบ ที่มุ&งเน�นกระบวนการมากกว&าผลผลิตหรือ
ผลลัพธ- โดยมุ&งวิเคราะห-ปEญหา และเป1นกระบวนการประเมินวิธีระบบ  
 การวิเคราะห-ระบบ เป1นข้ันแรกของการพัฒนาท่ีจะนําไปสู&ความสําเร็จตามเป^าหมายเพ่ือให�มี
ระบบการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ เพราะพัฒนาการคือการปรับปรุง เพ่ือให�สภาพที่มีปEญหาอยู&
หมดไป หรือเหลือน�อยลงตามศักยภาพของทรัพยากรและข�อจํากัดท่ีมีอยู&ให�เกิดความสมดุลของ
โครงสร�างและองค-ประกอบต&าง ๆ ในระบบ จึงจําเป1นต�องมีการวิเคราะห-ระบบ  
 สรุปว&า การวิเคราะห-ระบบมีวัตถุประสงค-เพ่ือประเมินผลวิธีระบบในเร่ืองต&อไปน้ี  

1)  ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบงาน 
2)  ประเมินเวลา 
3)  ประเมินการใช�งบประมาณ 
4)  ประเมินความถูกต�องของกระบวนการ 
5)  ประเมินผลผลิตหรือผลงาน  

 วิธีระบบและการวิเคราะห-ระบบเป1นกระบวนการท่ีใช�หลักการทางวิทยาศาสตร-ที่มีเหตุผล
และมุ&งไปที่กระบวนการแก�ปEญหาอย&างมีข้ันตอน 
 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis 
 

 SWOT Analysis เป1นการประเมินและวิเคราะห-สภาพแวดล�อม ประกอบด�วยการ วิเคราะห-
สภาพแวดล�อมภายใน และการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอกองค-กร ซ่ึงการวิเคราะห-
สภาพแวดล�อมภายในองค-กรจะวิเคราะห-ถึง จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ&อน (Weaknesses) ของ
องค-กร ส&วนการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอกองค-กรจะวิเคราะห-ถึงส่ิงที่มีผลด�านโอกาสที่
เอ้ืออํานวย (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค-กร (Humphrey, Albert, 1960 อ�าง
ถึงใน อภิวัฒน- งานประเสริฐสกุล, 2563, น. 15) 

ปEจจัย 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิตหรือผลลัพธ- 
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ผลกระทบ 
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ข�อมูลย�อนกลับ 
(Feedback) 
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1)   องค-ประกอบของสภาพแวดล�อมภายในองค-กร 
  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายในองค-กรเพื่อหาข�อได�เปรียบเสียเปรียบหรือจุดแข็ง 

จุดอ&อนขององค-กร ซ่ึง “จุดแข็ง” หมายถึง ขีดความสามารถภายในที่องค-กรมีอยู&เม่ือเปรียบเทียบกับ
คู&แข&ง ส&วน “จุดอ&อน” หมายถึง ลักษณะขององค-กรที่ทําให�ความสามารถขององค-กร ลดลง หรือด�อย
กว&าเม่ือเปรียบเทียบกับคู&แข&ง การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายในองค-กร ควรพิจารณาปEจจัยต&าง ๆ 
ท้ังทางด�านการเงิน การตลาด การผลิต และทรัพยากรมนุษย- 

2)   องค-ประกอบของสภาพแวดล�อมภายนอกองค-กร 
  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอกองค-กรเพื่อศึกษาถึงปEจจัยที่มีผลกระทบ ต&อ

การดําเนินงานขององค-กร ซ่ึง “โอกาส” หมายถึง ผลรวมของสภาพการณ-ต&าง ๆ รอบตัว ทั้งเวลา 
สถานที่ หากองค-กรทําอะไรแล�วจะได�รับประโยชน-อย&างมากจากส่ิงเหล&าน้ี ส&วน “อุปสรรค” หมายถึง 
เหตุการณ-ที่อาจจะเกิดข้ึนแล�วก&อให�เกิดความเสียหายต&อองค-กร การวิเคราะห- สภาพแวดล�อม
ภายนอกองค-กรควรพิจารณาปEจจัยต&าง ๆ ในด�าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย วิทยาการ
เทคโนโลยี และการแข&งขัน 

การประเมินและวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอกหรือ SWOT มี
แนวทางในการดําเนินการ ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1  การวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อมภายนอก 
 

 
แหล&งท่ีมา: ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2541 อ�างถึงใน อภิวัฒน- งานประเสริฐสกุล, 2563, น. 16. 

ป\จจัยภายใน 

ป\จจัยภายนอก 

S 

จุดแข็งภายในองค3กร 

W 

จุดอ&อนภายในองค3กร 

O 

โอกาสภายนอก 

SO 

การนําข�อได� เปรียบของจุดแ ข็ง
ภายในและโอกาสภายนอกมาใช� 

WO 

การแก� ไข จุดอ& อนภายใน โดย
พิจารณาจากโอกาสภายนอกที่
เป1นผลดีต&อองค-กร 

T 

อุปสรรคภายนอก 

ST 

การแก�ไขหรือลดอุปสรรคภายนอก
โดยนําจุดแข็งภายในมาใช� 

WT 

การแก�ไขหรือลดความเสียหาย
ของธุร กิจ อันเ กิดจากจุดอ& อน
ภายในองค- กร และ อุปส ร รค
ภายนอก 
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กลยุทธ-ที่องค-กรจะนําไปปฏิบัติควรเป1นกลยุทธ-ที่ดีท่ีสุด หรือเป1นกลยุทธ-ท่ีมี ความเป1นไปได�
สําหรับองค-กร โดยพิจารณาจากกลยุทธ-ท่ีกําหนดข้ึนจากข�อมูลท่ีได�จากตารางที่ 2.1 ดังกล&าว ดังนี้ 

1)  กลยุทธ- SO เป1นการนําจุดแข็งและโอกาสภายนอกที่องค-กรพึ่งมีหรือพ่ึงจะหา
ได�มาใช�ประโยชน-ให�ได�มากที่สุด 

2)  กลยุทธ- WO เป1นการหาวิธีแก�ไขจุดอ&อนหรือจุดด�อยภายในองค-กร โดยพิจารณา
นําโอกาสภายนอกที่จะเอ้ืออํานวยผลดีหรือผลประโยชน-ต&อองค-กรมาใช�ให�มากท่ีสุด 

3)  กลยุทธ- ST เป1นการนําจุดแข็งภายในขององค-กรมาใช�ประโยชน-ให�มาก ที่สุด 
และแก�ไขหรือทําให�อุปสรรคภายนอกลดน�อยลงท่ีสุดเท&าที่จะเป1นไปได� แม�ว&าในบางคร้ังจุดแข็งของ
องค-กรอาจไม&สามารถลบล�างอุปสรรคให�หมดไปได� แต&ก็เป1นการลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนให�เหลือ
น�อยที่สุด 

4)  กลยุทธ- WT เป1นการพยายามแก�ไขหรือลดความเสียหายของธุรกิจอันเกิดจาก
จุดอ&อนภายในขององค-กรและอุปสรรคจากผลกระทบภายนอก ซ่ึงอาจมีผลรุนแรงต&อการดําเนินการ
ขององค-กร องค-กรจําเป1นต�องหาทางหลีกเลี่ยงจากความเสียหายเหล&านั้นและประคองตัว เพ่ือความ
อยู&รอดซ่ึงอาจต�องมีการคิดกลยุทธ-ใหม& 

โดยสรุป SWOT Analysis เป1นการประเมินและวิเคราะห-สภาพแวดล�อม ประกอบด�วยการ 
วิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายใน และการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอกองค-กร ซ่ึงการวิเคราะห-
สภาพแวดล�อมภายในองค-กรจะวิเคราะห-ถึงจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ&อน (Weaknesses) ของ
องค-กร ส&วนการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายนอกขององค-กรจะวิเคราะห-ถึงส่ิงที่มีผลด�านโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค-กร ซ่ึงนิยมใช�ในการประเมินองค-กร หรือ หน&วย
ระบบสืบเนื่องจากเป1นการประเมินระบบทั้งปEจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งหมด 4 องค-ประกอบ
ดังกล&าว  และการศึกษาวิเคราะห-ประเมินประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทแห&งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง คร้ังนี้ ได�ทําการสัมภาษณ-ผู�มี
ส&วนเก่ียวข�อง จํานวน 10 คน เพ่ือให�ทราบถึงปEญหาและอุปสรรคต&อการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จากผลการสรุปคําตอบจากการสัมภาษณ-ดังกล&าว
นําไปสู&การวิ เคราะห-สภาพแวดล�อมของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยการใช� SWOT Analysis และ ใช� TOWS Matrix มาวิเคราะห-กล
ยุทธ-การพัฒนา การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานต&อไป 

 
2.5  กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
 
 กฎหมายที่เก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 
 หลังจากที่ประเทศไทยได�เข�าร&วมเป1นสมาชิกองค-กรแรงงานระหว&างประเทศ (ILO) ในป� พ.ศ. 
2462 รัฐบาลจึงได�ออกกฎหมายเพื่อควบคุมการประกอบกิจการไม&ให�ส&งผลกระทบต&อสาธารณชน
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โดยท่ัวไป เช&น พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2477 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2482 
พระราชบัญญัติควบคุมการก&อสร�าง พ.ศ. 2499 เป1นต�น จนกระทั่งในป� พ.ศ. 2508 กรมแรงงานได�ถูก
จัดตั้งข้ึนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู�ทํางานจึงเร่ิมได�รับความคุ�มครองอย&างเป1นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน 
และในป� พ.ศ. 2515 ได�มีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 ซ่ึงถือได�ว&าเป1นกฎหมายแม&&บทในการคุ�มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ�าง 
จากนั้นในช&วงระหว&างป�  พ.ศ. 2519 – 2534 กระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับน้ีได�ทยอยออกประกาศกฎกระทรวงรวมทั้งส้ิน 16 ฉบับ ซ่ึงมีข�อกําหนดเร่ืองความ
ปลอดภัยในการทํางานหลายเร่ือง ได�แก& ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ภาวะ
แวดล�อม สารเคมี ไฟฟ^า ประดานํ้า ลิฟท-ขนส&งวัสดุชั่วคราว นั่งร�าน การทํางานของลูกจ�าง การทํางาน
ก&อสร�าง ปE�นจ่ัน งานตอกเสาเข็ม การทํางานในที่อับอากาศ สารเคมีอันตราย หม�อน้ํา การตกจากที่สูง
วัสดุกระเด็นตกหล&นและพังทลาย ตลอดจนการป^องกันและระงับอัคคีภัย โดยกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของประเทศไทยก็ได�มีการพัฒนามาเป1น 
ลําดับจนถึงปEจจุบันมีกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานที่สําคัญ ๆ พอสังเขปดังนี้ (ชนะสันติ ทําพันธ--, 2554, น. 33) 
 
 2.5.1  พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล&ม 115 ตอนท่ี 8 ก ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ- พ.ศ. 2541 เป1น
กฎหมายที่ประกาศออกมาเพื่อใช� ทดแทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ซ่ึงได�ใช�บังคับมาเป1น
เวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม&เหมาะสมกับสภาพการณ-ในปEจจุบัน ดังน้ัน พระราชบัญญัติ
คุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงได�มีการตราข้ึนมาบังคับใช� โดยมาตรา 3 แห&งพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได�ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2515 และพระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 และได�มีการแก�ไขปรับปรุงบทบัญญัติต&าง ๆ เก่ียวกับ
การใช��แรงงานให��เหมาะสมกับสภาพการณ-ปEจจุบันยิ่งข้ึน เช&น การให��อํานาจแก&รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงเพื่อให�ความคุ�มครองแก&การใช��แรงงานบางประเภทเป1นพิเศษ การห�ามมิให�นายจ�างเลิก
จ�างลูกจ�างหญิงเพราะเหตุมีครรภ- การให�ลูกจ�างซ่ึงเป1นเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษาอบรม การให�นายจ�าง
จ&ายเงินทดแทนการขาดรายได�ของลูกจ�างในกรณีหยุดประกอบกิจการ การจัดตั้งกองทุนเพื่อ
สงเคราะห-ลูกจ�างกรณีเสียชีวิต ตลอดจนได�ปรับปรุงอัตราโทษให��เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปEจจุบัน 
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานได�บัญญัติสิทธิและหน�าที่ระหว&างนายจ�างและลูกจ�าง โดยกําหนด
มาตรฐานข้ันต่ําในการจ�างแรงงาน การจัดสภาพการทํางานและการใช�อุปกรณ-ในการทํางาน เพ่ือให�
ลูกจ�างมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทํางาน และได�รับความคุ�มครองรวมถึงค&าตอบแทน
อย&างยุติธรรม ในหมวดท่ี 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มาตรา 
103 แห&งพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให�รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานให�นายจ�างดําเนินการ
ในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ซ่ึง
ส&วนใหญ&&ออกมาใช�ทดแทนประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกไว�ตามมาตรา 6 และมาตรา 103 ของ
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีการปรับปรุงแก�ไขหลายฉบับ จนมาถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2553 มาตรา 3 ให�ยกเลิกหมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
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มาตรา 100 ถึงมาตรา 107 และตราพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 มาบังคับใช�ในปEจจุบัน แต&ก็ยังมีกฎหมายภายใต�พระราชบัญญัติคุ�มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ยังใช�บังคับโดยอนุโลม ในระหว&างที่ยังมิได�ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2554 ได�แก& 
  2.5.1.1  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
  กฎหมายฉบับนี้ได�กําหนดประเภทของสถานประกอบกิจการ ที่ต�องดําเนินการให�มี
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ โดยสาระสําคัญพอสรุปได� ดังนี้ 
  1)  ใช�บังคับแก&กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ต&อไปน้ี 

(1) เหมืองแร&เหมืองหิน ป`โตรเลียมหรือป`โตรเคมี 
(2) โรงงานอุตสาหกรรม อู&ต&อเรือ ธุรกิจพลังงาน 
(3) งานก&อสร�าง หรือร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงก&อสร�างอ่ืน ๆ รวมท้ังการ

เตรียม หรือวางรากฐานของการก&อสร�าง 
(4) การขนส&งคมนาคมทั้งคนโดยสารและการบรรทุกขนถ&ายสินค�า 
(5) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงหรือก�าซ 
(6) โรงแรม 
(7) ห�างสรรพสินค�า 
(8) สถานพยาบาล 
(9) สถาบันทางการเงิน 
(10) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 
(11) สถานบันเทิง กีฬา นันทนาการ 
(12) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 
(13) สํานักงานท่ีสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12) 
(14) กิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด 

  2)  กําหนดให�จัดทําข�อบังคับและคู&มือว&าด�วยความปลอดภัยในการทํางาน 
สําหรับพนักงานทั่วไปและผู�รับเหมา ให�มีการฝ�กอบรมและฝ�กปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานอย&างถูกต�อง
ปลอดภัยทํางาน สําหรับพนักงานทั่วไป พนักงานใหม&และผู�รับเหมา มีการควบคุม กํากับ ดูแล โดย
กําหนดให�เป1นหน�าที่รับผิดชอบของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ 
  3)  กําหนดให�นายจ�างในสถานประกอบการที่กฎหมายกําหนด แต&งตั้ง
ลูกจ�างระดับหัวหน�างานเป1นเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน�างาน ลูกจ�างระดับ
บริหารเป1นเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร รวมถึงแต&งตั้งเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคช้ันสูง และระดับวิชาชีพตามจํานวนของลูกจ�าง ปฏิบัติหน�าที่
ตามที่กฎหมายกําหนด 
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  4)  กําหนดให�สถานประกอบการที่มีลูกจ�างตั้งแต& 50 คนข้ึนไป ต�องมี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ในการทํางานของสถานประกอบ
กิจการ 
  5)  กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับหน&วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
  6)  กําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการแจ�ง การส&งเอกสาร และการเก็บเอกสาร
หลักฐาน ส&งผลการดําเนินงานของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคข้ันสูง (จปท.) 
และระดับวิชาชีพ (จปว.) ต&ออธิบดีทุก 3 เดือนตามป�ปฏิทิน ภายในไม&เกิน 30 วันนับแต&วันที่ครบ
กําหนด เม่ือลูกจ�างประสบอันตรายหรือเจ็บปBวยหรือสูญหายตามกฎหมายว&าด�วยเงินทดแทน ให�
นายจ�างแจ�งต&ออธิบดีภายใน 15 วันนับแต&วันที่ทราบหรือควรจะได�ทราบ 
  เหตุผลในการประกาศใช�กฎกระทรวงฉบับนี้เพ่ือให�นายจ�างสามารถดําเนินการในการ
บริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานได�อย&าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สมควรกําหนดให�มีเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานและ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ   
   2.5.1.2  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2553 
  สาระสําคัญของ กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ คือ กําหนดให�สถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจ�างตั้งแต& 50 คนข้ึนไป นายจ�างต�องจัดให�มีระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย&างน�อยต�องประกอบด�วย 

1) นโยบายด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 

2) โครงสร�างการบริหารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

3) แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน และการนําไปปฏิบัติ 

4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

5) การดําเนินการปรับปรุงด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
  ซ่ึงเหตุผลในการประกาศใช��กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน พ.ศ. 2549 ไม&มีข�อกําหนดเก่ียวกับระบบการจัดการด�านความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงเป1น
กลไกสําคัญที่จะทําให��การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการเป1นไปอย&างมีระบบ และมี
ประสิทธิภาพ สมควรเพ่ิมข�อกําหนดเก่ียวกับระบบการจัดการด�านความปลอดภัยในการทํางาน 
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เพื่อให��การดําเนินการบริหาร และการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานของสถานประกอบกิจการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
 2.5.2  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล&ม 128 ตอนท่ี 4 ก ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 นับเป1นกฎหมาย
เฉพาะด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานฉบับแรกของประเทศไทย 
เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปEจจุบันมีการนําเทคโนโลยี เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ- สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช�ในกระบวนการผลิต การก&อสร�าง และบริการ 
แต&ขาดการพัฒนาความรู�ความเข�าใจควบคู&กันไป ทําให�ส&งผลกระทบต&อผู�ใช�แรงงานในด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล�อมในการทํางาน และก&อให�เกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแก&
บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางานซ่ึงมีแนวโน�มสูงข้ึนและทวี
ความรุนแรงข้ึนด�วย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการส&วนใหญ&เป1น
เร่ืองการคุ�มครองแรงงานท่ัวไปและมีขอบเขตจํากัดไม&สามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงาน
ความปลอดภัยได�อย&างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชน-ในการวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล 
และบริหารจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานอย&างเหมาะสม 
สมควรมีกฎหมายว&าด�วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเป1นการ
เฉพาะ จึงจําเป1นต�องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยสาระของพระราชบัญญัติประกอบไปด�วย 8 หมวด 
รวม 74 มาตรา ปEจจุบันได�ออกกฎหมายช้ันรองมารองรับในการบังคับใช�อีกหลายฉบับ ซ่ึงกฎหมาย
ความปลอดภัยภายใต�พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
พ.ศ. 2554 ที่เก่ียวข�อง มีดังนี้ 

1)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับการป^องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  

2)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 

3)  กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ̂า พ.ศ. 2558 

4)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับความร�อน แสงสว&าง และเสียง พ.ศ. 2559 

5)  กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับการป^องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2561 

6)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 

7)  กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับงานประดาน้ํา พ.ศ. 2563 
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8)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ�างซ่ึงทํางานเก่ียวกับปEจจัย
เส่ียง พ.ศ. 2563 

9)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับนั่งร�านและคํ้ายัน พ.ศ. 2564 

10)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ ด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับงานก&อสร�าง พ.ศ. 2564 

11)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง
และที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล&น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับ
วัสดุ พ.ศ. 2564 

12)  กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร ปE�นจ่ัน และหม�อนํ้า พ.ศ. 2564  
 สรุปกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง จากกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   
ท่ีออกตามมาตรา 6 และมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได�กําหนดให�สถาน
ประกอบกิจการ ต�องมีข�อบังคับ และคู&มือว&าด�วยความปลอดภัยในการทํางาน มีการฝ�กอบรมและฝ�ก
ปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานอย&างถูกต�องปลอดภัย มีการควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดให�เป1นหน�าที่
รับผิดชอบของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ และมีระบบการจัดการด�านความ
ปลอดภัยในการทํางาน  ซ่ึงเป1นกลไกสําคัญที่จะทําให��การดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการ
ด�านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการเป1นไป
อย&างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ในการศึกษาคร้ังนี้ได�นําแนวคิดดังกล&าวไปใช�ในการประเมินผลการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษาแห&งหนึ่ง 
ในส&วนของการประเมินด�านปEจจัยเข�า (Input) และปEจจัยกระบวนการ (Process) 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 ทิวาพร สุระพล (2560, น. บทคัดย&อ) ศึกษาและวิเคราะห-การดําเนินงานด�านการจัดการ   
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล�อม กรณีศึกษา บริษัทป`โตรเคมีและการกล่ันแห&งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง เป1นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข�อมูลโดยการสัมภาษณ-เชิงลึก (In – Depth 
Interviews) ร&วมกับการสังเกตการณ-ในพื้นที่และศึกษาเอกสารที่เก่ียวข�อง ผู�ให�ข�อมูลหลักได�แก& 
ผู�บริหาร พนักงาน ผู�รับเหมา ชุมชน และหน&วยงานของรัฐ ได�ประยุกต-หลักการของดัชนีช้ีวัด
ความสําเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) พิจารณาประเด็นหลัก 4 ด�าน ประกอบด�วย ด�าน
ประสิทธิผล ด�านผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย ด�านการบริหารจัดการ ด�านการเรียนรู�และการพัฒนา และนํา
เคร่ืองมือ SWOT Analysis มาประกอบการวิเคราะห- จากผลการศึกษา พบว&า ด�านประสิทธิผล 
องค-กรมีแนวทางเป̂าหมายชัดเจน ผู�มีส&วนได�เสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค-กร องค-กร
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ได�นําปEญหามาพิจารณากําหนดเป1นเป̂าหมายในการดําเนินงาน พนักงานมีความรับผิดชอบในหน�าที่ 
ด�านผู�มีส&วนได�เสีย มีส&วนร&วมกับกิจกรรม องค-กรมีการสนับสนุนและส&งเสริมกิจกรรม ด�านการบริหาร
จัดการ ผู�บริหารได�ให�ความสําคัญ มีนโยบายและวิสัยทัศน-ทีดี บุคลากรมีความรู�ความเช่ียวชาญและ
เพียงพอต&อการปฏิบัติงาน มีงบประมาณเพียงพอ มีการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลอย&าง
สมํ่าเสมอ และด�านการเรียนรู�และพัฒนา องค-กรมีการสร�างความตระหนักให�ความรู�กับพนักงาน       
มีการนําเทคโนโลยีเข�ามาใช�ในองค-กร มีการปรับปรุงระบบอย&างต&อเนื่องรวมทั้งนําเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช�ในการดําเนินงาน เพ่ือให�ก�าวทันต&อการเปล่ียนแปลงและเพ่ือให�เกิดการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
 พัชนิดา ศิลานนท- (2561, น. บทคัดย&อ) ศึกษาการบริหารความปลอดภัยในการทํางานและ
การรับรู�ตามแบบแผนความเช่ือด�านสุขภาพที่ส&งผลต&อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานก&อสร�างโครงการ รถไฟฟ^าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต – สะพานใหม& – คูคต) มีจํานวน
พนักงานทั้ง ส้ิน 5,701 คน เก็บรวบรวมข�อมูลโดยอาศัยการสุ&มตัวอย&างแบบหลายข้ันตอน 
(Multistage Sampling) โดยการสุ&มตัวอย&างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยการ
เลือกกลุ&มตัวอย&างในแต&ละกลุ&มตามสัดส&วนของพนักงานและการสุ&มตัวอย&างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ในการเก็บแบบสอบถามจนกระทั่งได�ครบตามจํานวนกลุ&มตัวอย&างในการ
วิจัยจํานวน 400 คน วิเคราะห-สถิติเชิงพรรณนา ได�แก& แจกแจงความถ่ี ค&าร�อยละ ค&าเฉล่ีย และส&วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห-สถิติเชิงอนุมานด�วย t – Test, F – test และการวิเคราะห-การ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว&า ผู�ตอบแบบสอบถามส&วนใหญ&
เป1นเพศชาย มีอายุ 21 – 30 ป� มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว&า มี
รายได�เฉล่ียต&อเดือนต่ํากว&าหรือเท&ากับ 15,000 บาท มีตําแหน&งงานอยู&ในระดับคนงาน มีอายุการ
ทํางาน 1 – 2 ป� ส&วนใหญ&มีประสบการณ-ในการเข�าฝ�กอบรมด�านความปลอดภัยและไม&เคยได�รับ
อุบัติเหตุจากการทํางาน ปEจจัยการบริหารความปลอดภัยในการทํางานโดยภาพรวมอยู&ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว&า ด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด�านความปลอดภัยมีค&าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ด�านนโยบายความปลอดภัย ปEจจัยการรับรู�ตามแบบแผนความเชื่อด�านสุขภาพโดย
ภาพรวมอยู&ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว&า ด�านการรับรู� ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติเหตุมีค&าเฉล่ียมากที่สุด รองลงมา คือ ด�านการรับรู� ความรุนแรงหลังการเกิดอุบัติเหตุ และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานโดยภาพรวมอยู&ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณา
เป1นรายข�อ พบว&า พนักงานดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให�แข็งแรงเพ่ือมีความพร�อมในการทํางาน
อยู&เสมอมีค&าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานทํางานด�วยความระมัดระวังเสมอ 
 สิริมา เดชภิญญา (2561, น. บทคัดย&อ) ศึกษาการรับรู�การจัดการด�านความปลอดภัยของ
พนักงานบริษัท ABC จํานวน 450 คน เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัยเป1นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
วิเคราะห-ข�อมูลโดยใช�สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได�แก& ค&าความถ่ี (Frequency) ร�อย
ละ (Percentage) ค&าเฉล่ีย (Mean) และส&วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย
พบว&า พนักงานส&วนใหญ&เคยมีประสบการณ-การฝ�กอบรมเก่ียวกับความปลอดภัยและไม&เคยมี
ประสบการณ-การเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน ส&วนพนักงานที่มีประสบการณ-การเกิดอุบัติเหตุในการ
ทํางานมากท่ีสุด จํานวน 1 คร้ัง และการรับรู�การจัดการด�านความปลอดภัยของพนักงาน พบว&า 
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พนักงานมีการรับรู�การจัดการด�านความปลอดภัยของบริษัท ABC โดยภาพรวมและรายด�านอยู&ใน
ระดับมาก ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเป1นรายด�าน พบว&า พนักงานมีการรับรู�การจัดการด�านความปลอดภัย
ของบริษัท ABC มากที่สุด คือ ด�านการจัดองค-การความปลอดภัยในการทํางาน รองลงมา คือ ด�าน
การวางแผนงานด�านความปลอดภัยด�านการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อลดอุบัติเหตุ
และความสูญเสีย ด�านการมอบหมายหน�าที่ความรับผิดชอบด�านความปลอดภัย ด�านการควบคุมงาน
ด�านความปลอดภัย ด�านการดําเนินนโยบายความปลอดภัย ด�านการกําหนดนโยบายความปลอดภัย
ในการทํางานและพนักงานมีการรับรู�การจัดการ ด�านความปลอดภัยน�อยที่สุด คือ ด�านความเป1นผู�นํา
ด�านความปลอดภัยในการทํางาน ตามลําดับ 
 เฉลิมชัย ใยมุง (2562, น. 77 – 79) ศึกษาประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และส่ิงแวดล�อม กรณีศึกษา บริษัทก&อสร�างแห&งหนึ่ง ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิโดย
การสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth Interview) ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู�บริหาร ผู�มี
อํานาจในการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารความปลอดภัยของบริษัทจํานวน 4 ท&าน ใช�เคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข�อมูล คือ ประเด็นการสัมภาษณ-เชิงลึก จากน้ันทําการวิเคราะห-โดยใช� SWOT    
มาประเมินหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ&อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 
(Threats) จากผลการประเมิน พบว&า การประเมินด�าน Input ต&าง ๆ งบประมาณสนับสนุน งาน
บุคลากร ความรู�ด�านความปลอดภัยอุปกรณ-ความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัยของบริษัท 
ได�ผลการประเมินที่ดี การประเมินประสิทธิผลด�าน Process ต&าง ๆ การบริหารจัดการด�านความ
ปลอดภัย การมีส&วนร&วมของพนักงานการดําเนินกิจกรรม การติดตามประเมินผล การพัฒนาและ
ปรับปรุง ได�ผลการประเมินที่ดี การประเมินประสิทธิผลด�าน Output การลดลงของอุบัติเหตุ         
ข�อร�องเรียนลดลง ได�ผลการประเมินที่ดีมากโดยสรุปรวมทุกด�านผลการประเมินประสิทธิผลการ
บริหารความปลอดภัยของบริษัทถือว&า มีประสิทธิผลที่ดีมาก เจ�าของงานวิจัยยังได� ช้ี ให� เ ห็น
องค-ประกอบของความสําเร็จ ควรประกอบด�วย ระบบการจัดการที่ดี ผู�บริหารท่ีมีความมุ&งม่ัน          
มีแผนการดําเนินงาน มีงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม และการส&งเสริมบทบาทของหัวหน�างาน
ให�เป1นตัวแทนของผู�ปฏิบัติงานนําปEญหาและอุปสรรคแจ�งแก&ผู�บริหาร ท้ังยังสามารถเสนอแนะ
แนวทางและแสดงความคิดเห็นต&าง ๆ ที่เป1นประโยชน- 
 กันตภณ เผือกแก�ว (2563, น. 100 – 103) ศึกษาและประเมินประสิทธิผลการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อมในการทํางานท่ีมีผลกระทบต&อพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ป`โตรเคมีแห&งหน่ึงในจังหวัดระยอง เป1นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการเก็บ
รวบรวมข�อมูลเอกสาร และรายงานที่เก่ียวข�อง และทําการสัมภาษณ-เชิงลึกพนักงานระดับบริหาร   
10 ท&านท่ีมีหน�าท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับการทํางานด�านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสิ่งแวดล�อม  
ผลจากการศึกษา พบว&า การให�คะแนนตัวช้ีวัด องค-ประกอบ ปEจจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ 
(Process) และผลผลิต (Output) ได�คะแนนรวม 79.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงเป1น
ช&วงคะแนนระดับ 2 จากท้ังหมด 4 ระดับ อยู&ในเกณฑ-ปานกลาง โดยพบว&าไม&มีประเด็นปEญหาด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อมท่ีมีนัยสําคัญ รวมถึงมีการปฏิบัติได�สอดคล�องกับ
กฎหมายที่เก่ียวข�องทั้งหมด ส&วนปEญหาและอุปสรรค พบว&า บุคลากรด�านความปลอดภัยยังมีไม&
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เพียงพอ  พนักงานมีส&วนร&วมในกิจกรรมด�านความปลอดภัยฯน�อย พนักงานยังขาดความรู�ความเข�าใจ
ในกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 พลกิจ จงวัชรสถิตย- (2563, น. 91 – 99) ปEจจัยที่ส&งผลต&อพฤติกรรมความปลอดภัยของ
พนักงานฮอทไลน- (Hotline) การไฟฟ^าส&วนภูมิภาค เขต 1, 2 และ 3 (ภาคกลาง) ที่กล&าวว&า การไฟฟ̂า
ส&วนภูมิภาค มีการสร�างบรรยากาศความปลอดภัยอย&างเหมาะสมผ&านกิจกรรมความปลอดภัย มีการ
กําหนดนโยบาย บทบาทหน�าท่ี ติดตาม และให�การสนับสนุนด�านความปลอดภัยอย&างต&อเนื่อง และ
ชัดเจน ส&งผลให�พนักงานเกิดความตระหนัก รับรู� ให�ความสําคัญกับความปลอดภัย และแสดง
พฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี หากพนักงานได�รับส&งเสริมให�เกิดความรู�ด�านความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
เช&น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัยประจําสัปดาห- (Safety Talk) หรือการฝ�กอบรมในหลักสูตร
ทักษะการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�องตามวาระการทบทวนโดยหน&วยงานส&วนกลาง จะส&งผลให�พนักงาน
เกิดความรู�ความเข�าใจและเกิดความชํานาญในงานท่ีได�รับมอบหมายมากยิ่งข้ึน สามารถลดโอกาสที่
พนักงานจะลดข้ันตอนการทํางานเนื่องจากได�รับการทบทวนเป1นระยะ ๆ เป1นเหตุให�พฤติกรรมความ
ปลอดภัยแสดงผลในเชิงบวกมากย่ิงข้ึนได� พบว&า บรรยากาศความปลอดภัยมีอิทธิพลเชิงบวกต&อ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฮอทไลน-ฯ มีค&า β = 0.894 และค&า p - value = 0.00 ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 สถาบันส&งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (องค-การ
มหาชน) (2563, น. บทคัดย&อ) ได�รายงานการสํารวจมูลค&าการลงทุนด�านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการ และวิเคราะห-หาความคุ�มค&าในการลงทุน มูลค&าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและสังคม จาก
สถานประกอบกิจการจํานวน 30 แห&ง โดยการสัมภาษณ-เชิงลึกโดยใช�แบบสอบถามท่ีผ&านการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC = 0.920) ประกอบด�วย 6 ส&วน ได�แก& ข�อมูลทั่วไป ข�อมูลการลงทุน
ด�านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จํานวนการเกิดอุบัติเหตุตามระดับความรุนแรง ค&าใช�จ&าย
กรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ปEญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานด�านความปลอดภัยฯ และ
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาด�านความปลอดภัย ฯ แล�วนํามาวิเคราะห-ความคุ�มค&าในการ
ลงทุน มูลค&าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและมูลค&าเพิ่มทางสังคมโดยใช�การทดสอบทางสถิติ Mann – Whitney U 
พบว&าสถานประกอบกิจการลงทุนด�านความปลอดภัย 1,342,509 บาทต&อแห&ง และมีต�นทุนการเกิด
อุบัติเหตุอยู&ที่ 115,037 บาท/แห&ง เม่ือนํามาวิเคราะห-พบว&ามีความคุ�มค&าในการลงทุน คือ มีมูลค&า
เทียบเท&าปEจจุบันสุทธิ (NPV) 71,596 บาทต&อแห&ง อัตราผลตอบแทน ร�อยละ 77.1 และมีอัตราส&วน
ผลตอบแทนต&อต�นทุน 4.45 และพบว&าเกิดมูลค&าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 51,796 บาท หรือ 3,342 บาทต&อ
แห&ง นอกจากน้ียังเกิดมูลค&าเพ่ิมทางสังคม คือ สามารถลดอัตราการประสบอันตรายได�จาก 302 ราย
เหลือ 294 ราย (p – value = 0.136) ซ่ึงแสดงให�เห็นว&าการลงทุนด�านความปลอดภัยในสถาน
ประกอบกิจการมีความคุ�มค&าในการลงทุน รวมถึงก&อให�เกิดผลกําไรและมูลค&าเพ่ิม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยสามารถลดอัตราการประสบอันตรายลงได� หลังจากดําเนินการจัดทําระบบการจัดการด�าน
ความปลอดภัยฯ 
 อภิวัฒท- งานประเสริฐสกุล (2563, น. 114 – 118) ศึกษาการประเมินผลการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษาแห&งหนึ่ง เพื่อหากลยุทธ 
การพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน พบว&า                     
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ผลการศึกษาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จากหลักฐาน
เอกสารรายงานที่เก่ียวข�อง การสัมภาษณ-ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) และการตรวจสอบพื้นท่ี เพ่ือ
ประเมินผลการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ตามกรอบทฤษฎีระบบ
ท้ัง 3 องค-ประกอบ คือ องค-ประกอบปEจจัยเข�า (Input) ประกอบด�วย กําหนดนโยบายและแผนงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน การจัดทําแผนงานและงบประมาณความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน การจัดบุคลากรและแผนผังองค-กรด�านความปลอดภัย การ
ให�ความรู�และการฝ�กอบรมแก&ผู�ปฏิบัติงาน การจัดเตรียม แผนงานข้ันตอนการทํางานและการระบุความ
เส่ียงพร�อมแนวทางป̂องกัน การจัดเตรียมอุปกรณ-ป^องกันภัยส&วนบุคคลและอุปกรณ-การทํางานให�กับ
ผู�ปฏิบัติงาน การจัดเตรียมป^ายและสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย การจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงในที่
ทํางานที่เพียงพอและแยกพื้นที่สูบบุหร่ีจากพ้ืนที่ทํางาน การจัดเตรียมสวัสดิการด�านท่ีพัก น้ําดื่มและห�อง
สุขาที่ถูกสุขลักษณะ การจัดเตรียมห�องปฐมพยาบาลและเจ�าหน�าท่ีพยาบาล การจัดบอร-ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานและ การกําหนดจุดรวมพลกรณีเหตุฉุกเฉิน องค-ประกอบกระบวนการ (Process) ประกอบด�วย การ
มีส&วนร&วมของพนักงานและผู�ปฏิบัติงาน การเข�าร&วมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน การมีส&วนร&วม
ของพนักงานและผู�ปฏิบัติงาน การเข�าร&วมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําสัปดาห- การจัดกิจกรรมรณรงค-
ส&งเสริม และสร�างแรงจูงใจด�านความปลอดภัย การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ-เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร การ
ตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําวัน, การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําสัปดาห-การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการ
ติดตามผลประจําเดือน การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห-อุบัติเหตุ และการซ�อมแผน
ป̂องกันและระงับอัคคีภัย และองค-ประกอบผลผลิต (Output) คือ ผู�ปฏิบัติงานปลอดภัย โดยปราศจากการ
เกิดอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ได�คะแนนร�อยละ 97.2, 100 และ 100 ตามลําดับ จึงสรุปได�ว&า การประเมินผล
การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา อยู&ใน
เกณฑ-ระดับ “ดีมาก” ทั้ง 3 องค-ประกอบ จากผลการศึกษาทําให�พบว&า การส&งเสริม สนับสนุนปEจจัยนําเข�า
และปEจจัยดําเนินการ จากทางผู�บริหาร การรับรู�ข&าวสารและการมีส&วนร&วมในกิจกรรมด�านความปลอดภัย 
ของผู�ปฏิบัติงานทุกคน เป1นปEจจัยที่สําคัญของการช&วยลดการเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  
 



 

 

 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาการค�นคว�าอิสระนี้ผู�ศึกษามุ&งที่จะศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหนึ่ง       
ในจังหวัดระยอง เป1นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องมาประยุกต-ใช�ในงานวิจัย ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและ
รายงานท่ีเก่ียวข�อง และเก็บข�อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อทราบ
ปEญหาและอุปสรรค แล�วนํามาวิเคราะห-เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัท กรณีศึกษาต&อไป โดยมีวิธีการของการดําเนินการ
วิจัยตามข้ันตอนและรายละเอียดที่ประกอบไปด�วย  
 3.1  กรอบแนวคิด 
 3.2  วิธีการศึกษา 
 3.3  ประเด็น ตัวช้ีวัด และเกณฑ-การประเมินผล 
 3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.5  ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
 3.6  เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล 
 3.7  การวิเคราะห-ข�อมูลและการแปลผล 
 
3.1 กรอบแนวคิด 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข�อง เพื่อประเมินประสิทธิผลการจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหน่ึง ใน
จังหวัดระยอง ผู�ศึกษาได�กําหนดกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ 3.1 ดังน้ี  
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา  

1. การสนทนาความปลอดภั ย
ประจําวัน 
2. การจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม 
ความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบสภาพอุ ปกรณ-
เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 
4. การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผล
ประจําวัน 
5. การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผล
ประจําสัปดาห- 
6. การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผล
ประจําเดือน 
7. การรายงานอุบัติเหตุ  
8. การประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจําเดือน 
9. การซ�อมแผนป̂องกันและระงับ
อัคคีภัยประจําป� 
10. มีการดําเนินงานตามมาตรการ
ป̂องกันโควิด  – 19 

ปEจจัยกระบวนการ 
(Process) 

1. การมีส&วนร&วมของพนักงาน 
2. พนักงานปลอดภัยไม&เกิดอุบัติเหตุ 
จากการทํางาน 
3.  การปฏิ บั ติ ท่ี สอดคล� องกับ
ข�อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
4. พนักงานปลอดโรคปลอดเช้ือ 
โควิด – 19 

ปEจจัยผลผลิต 
(Output) 

ปEจจัยเข�า 
(Input) 

1. นโยบาย ความปลอดภัยฯ 
2. แผนงาน ความปลอดภัยฯ      
และงบประมาณ 
3. บุคลากร ด�านความปลอดภัย 
4. การฝ�กอบรมความปลอดภัยฯ 
5. ข้ันตอนการทํางานและการ
ระบุความเส่ียงพร�อมแนวทาง     
ป̂องกัน 
6. อุปกรณ-ป̂องกันภัยส&วนบุคคล 
7. ป̂ายเตือน และสัญลักษณ- ด�าน
ความปลอดภัย 
8. มีมาตรการป̂องกันและระงับ
อัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน    
9. สวัสดิการด�านท่ีพัก นํ้าด่ืมและ
ห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 
10. การจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐม
พยาบาล 
11. การเผยแพร&ประชาสัมพันธ-
ข�อมูลข&าวสารด�านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการทํางาน 
12. มาตรการป̂องกัน ควบคุมโรค 
โควิด – 19 
 
 

การสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth Interview ) 
วิเคราะห-เชิงเน้ือหา 

การวิเคราะห-สภาพแวดล�อม ปEญหาและอุปสรรค (SWOT & TOWS Matrix) 
แนวทางการพัฒนา และ ข�อเสนอแนะ  

ประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัท กรณีศึกษา 



45 
 

  

จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง ผู�ศึกษา
ทําการศึกษาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จากเอกสาร 
หลักฐาน และรายงานที่เก่ียวข�อง วิเคราะห-เอกสารเพื่อประเมินผลการบริหารจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ทําการสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth 
Interview) ผู�ท่ีมีส&วนเก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน เพื่อให�ทราบถึงปEญหาและอุปสรรคต&อการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน วิเคราะห-ปEญหา และอุปสรรคต&อการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมการทํางาน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา  
 
3.2 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังนี้ ผู�ศึกษามุ&งศึกษาประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา โดยใช�กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยแบ&งการศึกษาออกเป1นข้ันตอน ดังต&อไปนี้ 

1) เก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา จากหลักฐานเอกสาร รายงานที่เก่ียวข�อง 
ประเมินผลการจัดการโดยกําหนด ตัวชี้วัดสําหรับแต&ละประเด็น ตามองค-ประกอบการประเมิน ได�แก& 
การประเมินปEจจัยเข�า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) การประเมินผลผลิต (Output) 
ของทฤษฎีระบบและค&านํ้าหนักสําหรับการประเมิน 

2) รวบรวมข�อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth Interview) แบบ
เจาะจงโดยใช�แบบสัมภาษณ-ท่ีสร�างข้ึน สัมภาษณ-ผู�ที่มีส&วนเก่ียวข�องกับการจัดการความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกอบไปด�วย ผู�จัดการสาขาระยอง ผู�แทนนายจ�าง
ระดับบริหาร จํานวน 1 คน วิศวกรโครงการ จํานวน 2 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
ระดับหัวหน�างาน จํานวน 2 คน ตัวแทนฝBายลูกจ�างในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จํานวน 1 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
จํานวน 2 คน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน 
ซ่ึงแต&ละคนมีหน�าที่เก่ียวข�องโดยตรงด�านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน  

3) ทําการศึกษาวิเคราะห-สภาพแวดล�อมภายใน ภายนอก ปEญหาและอุปสรรคการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยใช�เทคนิค SWOT 
Analysis และใช�เทคนิค TOWS Matrix เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการต&อไป  
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3.3 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ3การประเมินผล 
 
 การประเมินการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดย
ดําเนินการตามกรอบแนวคิดของทฤษฎีระบบ โดยกําหนดประเด็น ดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางที่ 3.1  ประเด็นการประเมินผล 
 

ป\จจัยเข�า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 
1. กําหนดนโยบายความปลอดภัย    
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน 
2. ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ง า น ค ว า ม
ปลอดภั ย  อาชี วอนา มั ย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานและ
งบประมาณ 
3. การจัดบุคลากร และแผนผัง
องค-กรด�านความปลอดภัย 
4. การให�ความรู�และการฝ�กอบรม
แก&ผู�ปฏิบัติงาน 
5. การจัดเตรียมเอกสาร แผนงาน
ข้ันตอนการทํางาน และการระบุ
ความเสี่ยงพร�อมแนวทางป^องกัน 
6. การจัดเตรียมมีอุปกรณ-ป^องกัน
ภัยส&วนบุคคล และอุปกรณ-การ
ทํางานให�กับผู�ปฏิบัติงาน 
7. การจัดเตรียมป^ายเตือน และ
สัญลักษณ- ด�านความปลอดภัย 
8. มีมาตรการป̂องกันและระงับ
อัคคีภัย 
9. การจัดเตรียมสวัสดิการด�านที่พัก 
น้ําด่ืม และห�องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 
10. การจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐม
พยาบาล 
 

1. การสนทนาความปลอดภัยประจําวัน 
2. การจัดกิ จกรรมรณรงค- ส& งเสริ ม     
ความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบสภาพอุปกรณ-เคร่ือง มือ
และเคร่ืองจักร 
4. การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ก&อสร�างและการติดตามผลประจําวัน 
5. การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ก&อสร�างและการติดตามผลประจําสัปดาห- 
6. การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ก&อสร�างและการติดตามผลประจําเดือน 
7. การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน 
วิเคราะห-สาเหตุและแนวทางป^องกัน
อุบัติเหตุ 
8. การประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล� อม ในกา รทํ า ง าน  (คปอ . ) 
ประจําเดือน 
9. การซ�อมแผนป^องกันและระงับอัคคีภัย
ประจําป� 
10. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก&อน
เข�าทํางาน ให�พนักงานสวมหน�ากาก
อนามัยตลอดเวลา จัดให�มีที่ล�างมือแอล     
กอฮอล-เจล กําหนดให�มีการเว�นระยะห&าง
ลดการสัมผัส ตรวจหาเชื้อให�พนักงานเป1น
ระยะ ส&งเสริมให�พนักงานได�รับวัคซีน 
 
 

1. การมีส& วนร& วมของ
พนักงาน  
2. พนักงานปลอดภัย ไม&
เกิดอุบัติ เหตุจากการ
ทํางาน 
3. การป ฏิบั ติ ที่ ส อด  
คล�อง กับข�อ กํ าหนด
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เก่ียวข�อง 
4. พนักงานปลอดจากเชื้อ 
โควิด – 19 
 



47 
 

  

ตารางที่ 3.1  (ต&อ) 

 
 จากประเด็นการประเมินผลดังกล&าว ผู�ศึกษาได�กําหนด ตัวชี้วัด สําหรับแต&ละประเด็นตาม
องค-ประกอบการประเมิน ได�แก& การประเมินปEจจัยเข�า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) 
การประเมินผลผลิต (Output) ของทฤษฎีระบบ และค&านํ้าหนักสําหรับการประเมิน ดังตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2  ตัวชี้วัดและการให�น้ําหนักในการประเมินโดยใช�ทฤษฎีระบบ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด คะแนน 
การประเมินปEจจัยเข�า  

 (Input) 
 

1. มีนโยบาย และกฎระเบียบความ
ปลอดภั ย  อา ชี วอนา มั ย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกาศ
ให�พนักงานทุกคนรับทราบท่ัวกัน  
2. มีแผนงานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน รวมถึงงบประมาณประจําป� 
3. การจัดบุคลากร และแผนผัง
อ งค- กรด� า นความปลอดภั ย ท่ี
เหมาะสม 
4. การให�ความรู�และการฝ�กอบรม
แก&ผู�ปฏิ บั ติงานทุกคนก&อนเ ร่ิม
ทํางาน 
5. เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอน
ปฏิบัติงานและการระบุความเส่ียง
พร�อมแนวทางป̂องกัน 
6. มีอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัย
ส&วนบุคคลตามลักษณะงานอย&าง
เหมาะสม 
7. การจัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย และ
สัญลักษณ-ด�านความปลอดภัยท่ีเพียงพอ  

40 

   
ป\จจัยเข�า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

11. การจัดบอร-ดนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 
12. มาตรการป^องกันโควิด – 19 
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ตารางที่ 3.2  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินกระบวนการ 
(Process) 

 

8. การจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงใน
ท่ีทํางาน ท่ีเพียงพอและมีจุดรวม
พลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
9. การจัดเตรียมสวัสดิการ ด�านท่ีพัก 
นํ้าด่ืม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 
ท่ีเพียงพอ 
10. มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐม
พยาบาล ในหน&วยงาน  
11. มีการจัดบอร-ดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร& และประชาสัมพันธ- ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน 
12. มีมาตรการป̂องกันโควิด – 19 
 

1. การสนทนาด�านความปลอดภัย
ประจําวัน 
2. การจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม
ความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบสภาพ อุปกรณ-
เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร  
4. การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผล
ประจําวัน 
5. การตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานก&อสร�างและการติดตามผล
ประจําสัปดาห- 
6. การตรวจความปลอดภัย ในการ
ทํางานก&อสร�าง และการติดตามผล
ประจําเดือน 
7. การรายงานอุบัติเหตุการสอบสวน
วิเคราะห-สาเหตุและแนวทางป̂องกัน
อุบัติเหตุ 
8. การประชุมคณะกรรมการความ 
ปล อ ดภั ย  อ า ชี ว อ นา มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล� อม ในกา ร ทํ า ง า น 
(คปอ.) ประจําเดือน 
9. การซ�อมแผนป̂องกันและระงับ
อัคคีภัยประจําป� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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ตารางที่ 3.2  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลผลิต       
(Output) 

10. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงาน
ก&อนเข�าทํางาน ให�พนักงานสวม
หน�ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให�
มี ท่ี ล� า ง มื อ แ อ ล ก อ ฮ อ ล- เ จ ล 
กําหนดให�มีการเว�นระยะห&างลด
การสัมผัส ตรวจหาเช้ือให�พนักงาน
เป1นระยะ ส&งเสริมให�พนักงาน
ได�รับวัคซีน   

 

1. การมีส&วนร&วมของพนักงาน  
2. พนักงานปลอดภัยไม&เกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน 
3. ก า รปฏิ บั ติ ท่ี ส อด ค ล� อ ง กั บ
ข�อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
4. พนักงานปลอดจากเชื้อโควิด – 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

   
 ผู�ศึกษาทําการกําหนดเกณฑ-การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตัวชี้วัด โดยแบ&ง
ออกเป1น 4 ระดับ ตามตารางที่ 3.3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  เกณฑ-การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตัวชี้วัด 
 

ช&วงคะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

> = 90.0 4 ดีมาก 

80.0 – 89.0 3 ดี 

70.0 – 79.0 2 ปานกลาง 

< = 69.0 1 ต�องปรับปรุง 

 
 สําหรับเกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดในแต&ละปEจจัย มีดังนี้ 

1) เกณฑ-การให�คะแนนตัวช้ีวัดด�านปEจจัยเข�า (Input)  
กําหนดเกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดปEจจัยเข�า (Input) โดยแบ&งออกเป1น 3 ลําดับ คือ 

3 ดี 2 พอใช� และ 1 แก�ไข ตามตารางท่ี 3.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.4  เกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดในด�านปEจจัยเข�า (Input) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

1. น โ ย บ า ย ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน 

1. มี น โ ย บ า ย ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อม ใน
บริษัทและมีการทบทวน
ตามท่ีกําหนด 

 มีการทบทวนสมํ่าเสมอ 
 มีไม&สมํ่าเสมอ 
 ไม&มีการทบทวน 

= 3 
= 2  
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

2. แ ผ น ง า น ค ว า ม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน และงบ 
ประมาณ 

2.  มี แผนงานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมใน
การทํ า งาน และงบ    
ประมาณประจําป� 

 มีทบทวนทุกป� 
 มีไม&สมํ่าเสมอ 
 ไม&มีการทบทวน 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

3. บุคลากรและแผนผัง
อ ง ค- ก ร ด� า น ค ว า ม
ปลอดภัย 

3. การจัดบุคลากร และ
แผน ผั ง อ ง ค- ก ร ด� า น
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท่ี  
เหมาะสม 

- เพียงพอมาก 
- ไม&เพียงพอเท&าท่ีควร 
 ไม&เพยงพอเลย 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

4. การให�ความรู�และ
ก า ร ฝ� ก อ บ ร ม แ ก&
ผู�ปฏิบัติงาน 

4. การให�ความรู�และการ
ฝ�กอบรมแก&ผู�ปฏิบัติงาน
ทุกคนก&อนเริมทํางาน 

 อบรมทุกคร้ังก&อนเร่ิมงาน 
- อบรมเป1นบางคร้ัง 
- ไม&มีการอบรม 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

5.  ก า ร จั ด เ ต รี ย ม 
แผนงานข้ันตอนการ
ทํางาน และการระบุ
ความเส่ียงพร�อมแนวทาง
ป̂องกัน 

5.  เอกสาร แผนงาน
แสดงข้ันตอนปฏิบัติงาน
และการระบุความเส่ียง
พร�อมแนวทางป̂องกัน 

- จัดทําทุกคร้ัง 
- จัดทําบางคร้ัง 
- ไม&มีการจัดทํา 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

 
 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

 

6.  ก า ร จั ด เ ต รี ย ม
อุปกรณ-ป̂องกันภัยส&วน
บุคคล และอุปกรณ-การ
ทํ า ง า น ใ ห� กั บ 
ผู�ปฏิบัติงาน 

6. มีอุปกรณ-คุ�มครอง
ความปลอดภั ยส& วน
บุคคล ตามลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติ 

- จัดเตรียมครบถ�วน 
- จัดเตรียมไม&เพียงพอ 
- ไม&มีการจัดเตรียม 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

7. การจัดเตรียมป̂าย 
และ สัญ ลักษณ- ด� า น
ความปลอดภัย 

7. การจัดเตรียมป̂าย
เตือน และสัญลักษณ- 
ด�านความปลอดภัย ท่ี
เพียงพอ 

- จัดเตรียมครบถ�วน 
- จัดเตรียมไม&ครบทุก

พ้ืนท่ี 
- ไม&มีการจัดเตรียม 

= 3 
= 2 

 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

8. มาตรการป̂อง กัน 
ระงับอัคคีภัย และเหตุ
ฉุกเฉิน 
 
 

8. จัดเตรียมอุปกรณ-
ดับเพลิงในท่ีทํางานท่ี
เพียงพอและมีจุดรวม
พลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- จัดเตรียมครบถ�วน 
- จัดเตรียมไม&เพียงพอ 
- ไม&มีการจัดเตรียม 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 
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ตารางที่ 3.4  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

9. การจัดเตรียมสวัสดิการ 
ด�านท่ีพัก นํ้าด่ืม และห�อง
สุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 

9. การจัดเตรียมสวัสดิ 
การด�านท่ีพัก นํ้าด่ืม และ
ห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 
ท่ีเพียงพอ 

มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ห�
ทราบ 
จัดเตรียมไม&เพียงพอ 
ไม&มีการจัดเตรียม 

= 3 
 

= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

10. อุปกรณ-ปฐมพยาบาล 
ในหน&วยงาน 

10.  มีการ จัด เต รียม
อุปกรณ-ปฐมพยาบาล 
ในหน&วยงาน 

- จัดเตรียมครบถ� วน
ตามข�อกําหนด 

- จัดเตรียมไม&เพียงพอ 
- ไม&มีการจัดเตรียม 

= 3 
 

= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

11. บอร-ดนิทรรศการเพ่ือ
เผยแพร&และประชาสัมพันธ- 
ข�อมูลข&าวสารด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล� อมในการ
ทํางาน 
 

11.  มี ก า ร จั ดบ อร- ด
นิทรรศการเพ่ือเผยแพร&
และประชา สัมพั นธ-  
ข�อมูลข&าวสารด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน 

- ติดประชาสั ม พันธ-
สมํ่าเสมอ 

- ติดประชาสั ม พันธ-
เป1นบางคร้ัง 

- ไ ม& มี ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ- 

= 3 
 

= 2 
 

= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

12. มาตรการป̂องกัน    
โควิด – 19 

12. ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
ม า ต ร ก า ร ป̂ อ ง กั น    
โควิด – 19 

- ปฏิบัติเป1นประจํา 
- ปฏิบัติเป1นบางคร้ัง 
- ไม&มีการปฏิบัติ 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

 
2) เกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดด�านกระบวนการ (Process) 

 กําหนดเกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดด�านกระบวนการ (Process) โดยแบ&งออกเป1น  
3 ลําดับ คือ 3 ดี 2 พอใช� และ 1 แก�ไข ตามตารางที่ 3.5 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.5  เกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดด�านกระบวนการ (Process) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

1. การสนทนาความ
ปลอดภัยประจําวัน 

1. มีการสนทนาด�าน
ความปลอดภัยก&อน
เร่ิมงานทุกวัน 

จัดกิจกรรมทุกวัน = 3 
ข�อมูลบันทึก
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

จัดกิจกรรมบางวัน = 2 
ไม&มีการจัดกิจกรรม = 1 

2. ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
รณรงค-ส&งเสริมและสร�าง
แรง จู ง ใจด� านความ
ปลอดภัย 
 

2. มีการจัดกิจกรรม
รณรงค-ส&งเสริมความ
ปลอดภัย 

จัดกิจกรรมทุกเดือน = 3 ข�อมูลบันทึก
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา จัดกิจกรรมบางคร้ัง = 2 

ไม&มีกิจกรรมเลย = 1 
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ตารางที่ 3.5  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

3. การตรวจสอบสภาพ 
อุปกรณ-เคร่ืองมือและ
เคร่ืองจักร 

3.  มีการตรวจสอบ
อุปกรณ-ตามแผนงาน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท่ี
กําหนด 

จัดทําทุกเดือน = 3 ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา จัดทําเป1นบางคร้ัง 

ไม&มีการจัดทํา 
 

= 2 
= 1 

4.  ก า ร ต ร ว จค ว า ม
ปลอดภัยในการทํางาน
และกา ร ติ ดตามผล
ประจําวัน 

4. รายงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ก า ร
ติดตามผลประจําวัน 
โดยเจ�าหน�า ท่ีความ
ปลอดภัย 

ตรวจสอบทุกวัน 
ตรวจสอบบางวัน 
ไม&มีการตรวจสอบ 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

 

5.  ก า ร ต ร ว จค ว า ม
ปลอดภัยในการทํางาน
และกา ร ติ ดตามผล
ประจําสัปดาห- 

5. รายงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการ
ทํ า ง า น แ ล ะ ก า ร
ติ ด ต า ม ผ ล ป ร ะ จํ า
สัปดาห-โดยตรวจสอบ
โดยผู�บริหาร,ผู�ควบคุม
งานและ เจ� า หน� า ท่ี
ความปลอดภัย 

ตรวจสอบทุกสัปดาห- 
ตรวจสอบบางสัปดาห- 
ไม&มีการตรวจสอบ  

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

6.  ก า รต ร ว จค ว า ม
ป ล อ ด  ภั ย ใ น ก า ร
ทํางานและการติดตาม
ผลประจําเดือน 

6. รายงานการตรวจ 
สอบโดยคณะกรรม 
การความปลอดภัย อา
ชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน 
(คปอ.) 

ตรวจสอบทุกเดือน
ตรวจสอบบางเดือน 
ไม&มีการตรวจสอบ  

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

7.  การประชุ มคณะ 
กรรมการความปลอดภัย 
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล� อมในการ
ทํ า ง า น  ( ค ป อ . ) 
ประจําเดือน 

7.  มีการประชุมคณะ 
กรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน 
(คปอ.) ประจําเดือน 

มีการประชุมทุกเดือน 
มีการประชุมบาง
เดือน 
ไม&มีการประชุม 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

 

8. การรายงานอุบัติเหตุ 
แ ล ะ ก า ร ส อ บ ส ว น 
วิเคราะห-อุบัติเหตุ 

8. รายงานอุบัติ เหตุ 
พ ร� อ ม ก า ร ติ ด ต า ม
มาตรการแก�ไข 

ทํารายงานทุกคร้ัง = 3 ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา ทํารายงานบางคร้ัง = 2 

ไม&มีการรายงาน = 1 
9. การซ�อมแผนป̂องกัน
และระงับอัคคีภัย 
 
 

9. รายงานการซ�อม
แผนอพยพและซ�อม
ดับเพลิงประจําป� 
 

มีการซ�อมแผนประจําป� = 3 ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา มีการซ�อมแผนบางป� = 2 

ไม&มีการซ�อมแผน = 1 
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ตารางท่ี 3.5  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

10.  ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง
อุณหภูมิพนักงานก&อน
เข�าทํางาน ให�พนักงาน
สวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลา จัดให� มี ท่ี
ล�างมือแอลกอฮอล-เจล 
กําหนดให� มีการเว� น
ระยะห&างลดการสัมผัส
ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ ใ ห�
พ นั กง าน เป1 น ร ะ ย ะ 
ส& ง เสริมให�พ นักงาน
ได�รับวัคซีน 
 

10. ร า ย ง า น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
ม า ต ร ก า ร ป̂ อ ง กั น  
โควิด – 19 

จัดทําทุกวัน        
จัดทําเป1นบางคร้ัง          
ไม&มีการจัดทํา 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

 
3)  เกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดในมิติผลผลิต (Output) 

  กําหนดเกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้ วัดด�านผลผลิต (Output) โดยแบ&งออกเป1น  
3 ลําดับ คือ 3 ดี 2 พอใช� และ 1 แก�ไข ตามตารางที่ 3.6 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 3.6  เกณฑ-การให�คะแนนตัวชี้วัดของในด�านผลผลิต (Output) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ3ให�คะแนน  การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

1. การมีส&วนร&วมของ
พนักงาน 

1. ปริมาณผู�เข�าร&วม
กิจกรรมสนทนาด�าน
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ประจําวัน ก&อนเร่ิม
งานทุกวัน 

มากกว&าร�อยละ 90.0   
ร�อยละ 80.0 
น�อยกว&าร�อยละ 70.0 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา 

2. ผู�ปฏิบัติงานปลอดภัย 
โดยปราศจากการเ กิด
อุบัติเหตุ 

2. อุบัติเหตุจากการ
ทํางาน  

ไม&มีอุบัติเหตุเลย = 3 ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท 
กรณีศึกษา มีอุบัติเหตุหยุดงาน 

น�อยกว&า 3 วัน 
= 2 

มีอุบัติเหตุหยุดงาน 
มากกว&า 3 วัน 

= 1     
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ตารางที่ 3.6  (ต&อ) 
 

ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน การเก็บข�อมูล 
แหล&ง 
ข�อมูล 

3. การดําเนินงานด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล� อมในการ
ทํางานตามข�อกําหนด และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

3. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ
ข� อ กํ า ห น ด แ ล ะ
กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

สอดคล�อง 
ไม&สอดคล�อง บางส&วน 
ไม&สอดคล�องเลย 

= 3 
= 2 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท
กรณีศึกษา 

 

4. พนักงานปลอดจากเช้ือ
โควิด – 19 

4. การติดเช้ือโควิด – 19 
ของพนักงาน 

ไม&พบพนักงานติดเช้ือ 
พนักงานติดเชื้อไม&แพร&
ระบาด 
พนักงานติดเชื้อจํานวน
มาก 
 

= 3 
= 2 

 
= 1 

ข�อมูลบันทึก 
การสัมภาษณ- 

บริษัท
กรณีศึกษา 

 

 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผู�ศึกษาได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูล จากแหล&งข�อมูล 2 ประเภท ได�แก& 
 

 3.4.1  แหล&งข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ผู�ศึกษาได�ทําการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
โดยทําการสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth Interview) ในประเด็นท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงาน 
ตลอดจนปEญหาและอุปสรรคต&อการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 

 
3.4.2  แหล&งข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป1นข�อมูลที่ผู�ศึกษาได�มาจากเอกสารการจัดการด�าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา อาทิ นโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน คู&มือความปลอดภัยในการทํางาน 
แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ตํารา บทความ วารสาร
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข�องท่ีมีผู�ศึกษาไว� รวมถึงการสืบค�นข�อมูลจากอินเทอร-เน็ต (Internet)  
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3.5  ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู�ศึกษาได�ทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากผู�ท่ีมีส&วนเก่ียวข�องโดยตรงกับการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ประกอบ
ไปด�วย ผู�จัดการสาขาระยอง ผู�แทนนายจ�างระดับบริหาร จํานวน 1 คน วิศวกรโครงการ จํานวน      
2 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน�างาน จํานวน 2 คน ตัวแทนฝBายลูกจ�างใน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จํานวน 1 คน 
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จํานวน 2 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน รวมท้ังหมด 10 คน 
 
3.6 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล 
 
 เคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู�ศึกษาใช�แบบสัมภาษณ-ท่ีสร�างข้ึน โดยมีคําถามท่ีครอบคลุม
ประเด็น ตามองค-ประกอบการประเมิน ได�แก& ด�านปEจจัยเข�า (Input) ด�านกระบวนการ (Process) 
ด�านผลผลิต (Output) ท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา โดยมีประเด็นคําถามในการสัมภาษณ-ดังนี้ 
 
 3.6.1  คําถามด�านป\จจัยนําเข�า (Input) 
 1)  ทางบริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกาศให�พนักงานทราบหรือไม& อย&างไร 
 2)  ทางบริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�านงบประมาณในการดําเนิน 
กิจกรรมด�านความปลอดภัย เพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 3)  ทางบริษัทจัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย โดยมีหน�าที่ความรับผิดชอบตาม
พ้ืนที่ท่ีได�รับมอบหมาย อย&างเพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 4)  ทางบริษัทได�มีการจัดอบรมเพื่อให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน แก&พนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกําหนด หรือไม& อย&างไร 
 5)  ทางบริษัทได�มีการจัดเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานและการ
ระบุความเสี่ยงพร�อมแนวทางป^องกันหรือไม& อย&างไร 
. 6)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล ตามลักษณะ
งาน ให�พนักงานทุกคนหรือไม& อย&างไร 
 7)  ทางบริษัทจัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย          
ที่เพียงพอหรือไม& อย&างไร  
 8)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงที่เพียงพอ และแยกพื้นที่สูบบุหร่ีจาก
พ้ืนที่ทํางาน หรือไม& 
 9)  ทางบริษัทจัดสวัสดิการ ด�านท่ีพัก น้ําด่ืม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะตาม
มาตรการป̂องกันโควิด – 19 ที่เพียงพอหรือไม& 
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 10)  มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาลไว�ในบริษัทหรือไม& และเพียงพอหรือไม& 
 11)  ทางบริษัทมีการจัดบอร-ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน หรือไม& อย&างไร 
 12)  ทางบริษัทมีการดําเนินมาตรการป^องกันโควิด – 19 โดยมีการปฏิบัติอย&าง
ต&อเนื่องหรือไม& 
 
 3.6.2  คําถามด�านกระบวนการ (Process) 
 1)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวันหรือไม& และมี
แนวโน�มเป1นอย&างไร 
 2)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม และสร�างแรงจูงใจด�านความปลอดภัย
หรือไม& อย&างไร 
 3)  ทางบริษัทมีการตรวจสอบอุปกรณ- ตามแผนงานการตรวจสอบประจําเดือน
หรือไม& อย&างไร 
 4)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานและการติดตาม
ผลประจําวัน โดยเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยหรือไม& 
 5)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานและการติดตาม
ผลประจําสัปดาห- โดยตรวจสอบโดยผู�บริหาร ผู�ควบคุมงานและเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยหรือไม& 
 6)  ทางบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือนหรือไม& 
 7)  ทางบริษัทมีรายงานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตามมาตรการ
การแก�ไข ป^องกันหรือไม& 
 8)  ทางบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือนหรือไม& 
 9)  ทางบริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป�หรือไม& 
 10)  ทางบริษัทมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก&อนเข�าทํางาน ให�พนักงานสวม
หน�ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให�มีที่ล�างมือหรือแอลกอฮอล-เจล กําหนดให�มีการเว�นระยะห&างลดการ
สัมผัส ตรวจหาเชื้อให�พนักงานเป1นระยะ ส&งเสริมให�พนักงานได�รับวัคซีนหรือไม& 
 
 3.6.3  คําถามด�านป\จจัยผลลัพธ3 (Output) 
 1)  พนักงานให�ความร&วมมือ หรือมีส&วนร&วมในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย     
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ท่ีทางบริษัทจัดข้ึน หรือไม&อย&างไร 
 2)  จากการดําเนินงานท่ีผ&านมา บริษัทมีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน หรือไม& อย&างไร 
 3)  บริษัทของท&านดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม 
ในการทํางานสอดคล�องตามข�อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หรือไม&อย&างไร 
 4)  ตั้งแต&มีการแพร&ระบาดของเชื้อ โควิด – 19 บริษัทของท&านพบพนักงานติดเชื้อ     

โควิด – 19 บ�างหรือไม&อย&างไร  
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 3.6.4  คําถามความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
 1)  ท&านคิดว&าอะไรท่ีเป1นปEญหาและอุปสรรค ด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงมาตรการป̂องกัน โควิด – 19 ของบริษัท 
 2)  ท&านมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และมาตรการป^องกัน โควิด – 19 ของบริษัท เพื่อให�มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน หรือไม& อย&างไร 
   
3.7  การวิเคราะห3ข�อมูลและการแปลผล 
 
 การวิเคราะห-ข�อมูลผู�ศึกษาได�นําข�อมูลที่รวบรวมมาจากการสัมภาษณ- ผู�จัดการสาขาระยอง 
ซ่ึงเป1นกรรมการผู�แทนระดับบังคับบัญชาในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จํานวน 1 คน ฝBาย
ควบคุมงาน ได�แก& วิศวกรโครงการ จํานวน 2 คน หัวหน�างาน จํานวน 2 คน กรรมการผู�แทนลูกจ�าง
ระดับปฏิบัติการในคณะกรรมการความปลอดภัย ฯ จํานวน 1 คน เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการ
ทํางานระดับวิชาชีพ จํานวน 2 คน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน 
รวมท้ังสิ้น 10 คน และข�อมูลจากเอกสาร หลักฐาน รายงานการดําเนินงาน ด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ-การ
ประเมินตัวชี้วัดตามปEจจัยที่ต�องการประเมิน โดยตรวจสอบความถูกต�อง ความครบถ�วนและความ
เชื่อถือได� นําคะแนนท่ีได�มาวิเคราะห-นําเสนอโดยการบรรยาย ประกอบกับการวิเคราะห-  SWOT ของ 
อัลเบิร-ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เพ่ือให�ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ&อนจากสภาพแวดล�อมภายใน 
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบต&อการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths): จุดเด&นหรือจุดแข็ง (ข�อได�เปรียบ) เป1นผลมาจากปEจจัยภายใน เป1นข�อดี
ที่เกิดจากสภาพแวดล�อมภายในบริษัท เช&น นโยบาย บุคลากร การให�ความรู�ด�านการอบรม 
งบประมาณ อุปกรณ-ความปลอดภัย การตรวจสอบและติดตามผล 

จุดอ&อน (Weaknesses): จุดด�อยหรือจุดอ&อน (ข�อเสียเปรียบ) เป1นผลมาจากปEจจัยภายใน 
เป1นปEญหาหรือข�อบกพร&องที่เกิดจากสภาพแวดล�อมภายในบริษัท เช&น กําลังพลใหม&ท้ังแรงงานคนไทย
และต&างด�าวในอนาคต 

โอกาส (Opportunities): เกิดจากปEจจัยภายนอก เป1นผลจากการท่ีสภาพแวดล�อมภายนอก
ของบริษัทเอ้ือประโยชน- หรือส&งเสริมการดําเนินงานของบริษัท โอกาสแตกต&างจากจุดแข็งตรงท่ี
โอกาสเป1นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายนอก แต&จุดแข็งเป1นผลมาจากสภาพแวดล�อมภายใน 
ผู�ประกอบการท่ีดีจะต�องแสวงหาโอกาสในการสร�างผลงาน เพื่อต&อยอดการหางานรองรับการเติบโต
ขององค-กร ในอนาคต เช&น โอกาสในการสร�างงาน และพัฒนาฝ�มือแรงงานและปลูกฝEงความตระหนัก
ด�านความปลอดภัย  

อุปสรรค (Threats): เกิดจากปEจจัยภายนอก เป1นข�อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล�อมภายนอก
ที่ส&งผลเสียต&อธุรกิจ เช&น โรคระบาดโควิด – 19 ซ่ึงอาจส&งผลต&อการเพิ่มกําลังพล และการพัฒนาฝ�มือ
แรงงานในอนาคต 
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ซ่ึงในการวิเคราะห- SWOT ของการจัดการด�านความปลอดภัย ของบริษัทกรณีศึกษา           
มีประเด็น ดังน้ี 

1)  การประเมินสภาพแวดล�อมภายใน 
การวิเคราะห-และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัททุก ๆ ด�าน

เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ&อนของธุรกิจ แหล&งที่มาเบ้ืองต�นของข�อมูลเพื่อการประเมิน
สภาพแวดล�อมภายใน ทั้งในด�านนโยบาย บุคลากร งบประมาณ อุปกรณ-เคร่ืองจักร รวมถึงการ
ตรวจสอบและติดตามผลภายในองค-กร เป1นต�น   

2)  การประเมินสภาพแวดล�อมภายนอก 
ภายใต�การประเมินสภาพแวดล�อมภายนอกของบริษัท ทําให�สามารถค�นหาโอกาส

และอุปสรรค การดําเนินงานของบริษัทที่ได�รับผลกระทบจากสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ ทั้งใน
ประเทศและระหว&างประเทศที่เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท เช&น สถานการณ-การแพร&ระบาด
ของโรค โควิด - 19 ของประเทศไทย ในพ้ืนท่ีจังหวัดระยองและพื้นที่ข�างเคียงซ่ึงอาจจะส&งผลต&อความ
เชื่อม่ันในการลงทุนระยะยาวและการขาดแคลนแรงงานในอนาคต 
 การวิเคราะห- TOWS Matrix เพ่ือแสดงความสัมพันธ-ระหว&างปEจจัยสภาพแวดล�อมภายนอก
และปEจจัยสภาพแวดล�อมภายในขององค-กร อันประกอบไปด�วย อุปสรรค (Threats) โอกาส 
(Opportunities) จุดอ&อน (Weaknesses) และจุดแข็ง (Strengths) โดยการจับคู&โดยวิธีการ ดังนี้ 
(พิบูลย- ทีปะปาล, 2546, น. 99 – 101 อ�างถึงใน จรินทร- เจริญศรีวัฒนุล, 2560, น. 23) 

1)  กลยุทธ- SO (SO Strategies) เป1นการหาแนวทางโดยใช�จุดแข็งขององค-กรเพื่อ
สร�างความได�เปรียบจากโอกาสท่ีเอ้ืออํานวยจากภายนอก 

2)  กลยุทธ- WO (WO Strategies) เป1นการลดจุดอ&อนหรือปรับปรุงภายในองค-กร 
พิจารณาปรับกลยุทธ-เพ่ือสร�างความได�เปรียบจากโอกาสที่เอ้ืออํานวยจากภายนอก 

3)  กลยุทธ- ST (ST Strategies) เป1นการใช�จุดแข็งขององค-กรเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือ
เอาชนะภัยคุกคามจากภายนอก 

4)   กลยุทธ-  WT (WT Strategies)  เป1นการ กํ าหนดยุทธ วิธี เ พ่ือ ป̂อง กันตั ว 
(Defensive Tactics) ขององค-กรเพ่ือลดจุดอ&อนภายในให�เหลือน�อยท่ีสุด เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะ
ภัยคุกคามจากภายนอก 

 



 
 

 

 
บทที่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 จากท่ีผู�ศึกษาได�ศึกษาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให�ทราบถึงประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา โดยทําการเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารและรายงานท่ีเก่ียวข�อง และเก็บข�อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ-เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยใช�แบบสัมภาษณ-ที่สร�างข้ึน สัมภาษณ-ผู� ท่ีมีส&วนเก่ียวข�องกับการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษา ได�ดังน้ี 
 4.1  ข�อมูลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
และ รายงานที่เก่ียวข�อง  
 4.2  ผลการสัมภาษณ- 
 4.3  ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 4.4  ผลการวิเคราะห-สภาพแวดล�อม การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 4.5  ข�อเสนอแนะเชิงกลยุทธ- ในการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
4.1 ข�อมูลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน และรายงานท่ีเก่ียวข�อง 
 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา ไม&ได�มีระบบการจัดการด�านความความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ที่เป1นมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ีต�องขอการ
รับรอง เป1นการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน              
ให�สอดคล�องตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงมีข�อมูลการดําเนินการดังนี้ 
 
 4.1.1  ด�านป\จจัยเข�า (Input) 
 1)  การกําหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยจัดทําเป1นลายลักษณ-อักษรพร�อมลงนามโดยผู�บริหารสูงสุด แสดงถึง
ความมุ&งม่ันท่ีจะคุ�มครองความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย โดยมุ&งม่ันปฏิบัติให�
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สอดคล�องตามกฎหมายที่ เ ก่ียวข�อง และข�อกําหนดด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ดังภาพท่ี 4.1 
  

 
 
ภาพที่ 4.1  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
  2)  การจัดทําแผนงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน และงบประมาณ 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา จัดทําแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ประจําป� รวมถึงจัดสรรงบประมาณไว�สําหรับดําเนินงานในกิจกรรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มีการติดตาม และทบทวนอย&าง
ต&อเนื่องทุกป� ดังภาพท่ี 4.2 
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ภาพที่ 4.2  แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
 3)  การจัดบุคลากร และแผนผังองค-กรด�านความปลอดภัย 
  3.1) การจัดแผนผังองค-กร 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดบุคลากร โดยจัดให� มี
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน และเจ�าหน�าที่ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ระดับต&าง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด        
ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพท่ี 4.3  แผนผังองค-กรด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
  
   3.2)  หน�าที่รับผิดชอบของผู�มีหน�าท่ีเก่ียวข�องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน มีดังนี้ 
  3.2.1)  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน (คปอ.) มีหน�าที่ดังต&อไปนี้ 
   (1)  พิจารณานโยบายและแผนงานด�านความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพ่ือป^องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การ
เจ็บปBวย หรือการเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน หรือความไม&ปลอดภัยในการ
ทํางานเสนอต&อนายจ�าง 
   (2)  รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก�ไข
ให�ถูกต�องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานต&อนายจ�าง เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานของลูกจ�าง ผู�รับเหมา และบุคคลภายนอกท่ีเข�ามา
ปฏิบัติงานหรือเข�ามาใช�บริการในสถานประกอบกิจการ 
   (3)  ส&งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด�านความปลอดภัยในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ 
   (4)  พิจารณาข�อบังคับและคู&มือตามข�อ 3 รวมทั้งมาตรฐานด�าน
ความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการเสนอต&อนายจ�าง 

กรรมการผู�จัดการใหญ& 
(นายจ�าง) 

คณะกรรมการความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน

การทํางาน (คปอ.) 

ผู�จัดการโครงการ 
(เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับบริหาร) 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 
ระดับวิชาชีพ 

หัวหน�างาน (Supervisor) 
(เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับหัวหน�างาน) 

เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับ
เทคนิค 

แผนผังองค-กรด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
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  (5)  สํารวจการปฏิบัติการด�านความปลอดภัยในการทํางาน และ
ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดข้ึน ในสถานประกอบกิจการนั้น อย&างน�อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
  (6)  พิจารณาโครงการ หรือแผนการฝ�กอบรมเก่ียวกับความ
ปลอดภัย ในการทํางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบใน
ด�าน   ความปลอดภัยของลูกจ�าง หัวหน�างาน ผู�บริหาร นายจ�าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอ
ความเห็นต&อนายจ�าง 
  (7)  วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม&ปลอดภัย ให�เป1น
หน�าท่ีของลูกจ�างทุกคนทุกระดับต�องปฏิบัติ 
  (8)  ติดตามผลความคืบหน�าเร่ืองที่เสนอนายจ�าง 
  (9)  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป� รวมท้ังระบุปEญหา 
อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการปฏิบัติหน�าที่ของคณะกรรมการ เม่ือปฏิบัติหน�าที่ครบหนึ่งป� เพื่อ
เสนอต&อนายจ�าง 
  (10)  ประเมินผลการดําเนินงานด�านความปลอดภัยในการทํางาน
ของสถานประกอบกิจการ 
  (11)  ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่
นายจ�างมอบหมาย 
  3.2.2)  เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร มีหน�าท่ีดังต&อไปนี้ 
  (1)  กํากับ ดูแล เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับ
ซ่ึงอยู&ในบังคับบัญชาของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหาร 
  (2)  เสนอแผนงานโครงการด�านความปลอดภัยในการทํางานใน
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบต&อนายจ�าง 
  (3)  ส&งเสริม สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานให�เป1นไปตามแผนงานโครงการ เพื่อให�มีการจัดการด�านความปลอดภัยในการ
ทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ 
  (4)  กํากับ ดูแล และติดตามให�มีการแก�ไขข�อบกพร&อง เพ่ือความ
ปลอดภัยของลูกจ�างตามที่ได�รับรายงาน หรือตามข�อเสนอแนะเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
คณะกรรมการ หรือหน&วยงานความปลอดภัย 
  3.2.3)  เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ มีหน�าที่ดังต&อไปน้ี 
  (1)  ตรวจสอบและเสนอแนะให�นายจ�างปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
  (2)  วิเคราะห-งานเพื่อช้ีบ&งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการ
ป̂องกัน หรือข้ันตอนการทํางานอย&างปลอดภัยเสนอต&อนายจ�าง 
  (3)  ประเมินความเส่ียงด�านความปลอดภัยในการทํางาน 
  (4)  วิเคราะห-แผนงานโครงการ รวมทั้งข�อเสนอแนะของหน&วยงาน
ต&าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทํางานต&อนายจ�าง 
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    (5)  ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให�
เป1นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
    (6)  แนะนําให�ลูกจ�างปฏิบัติตามข�อบังคับและคู&มือ 
    (7)  แนะนํา ฝ�กสอน อบรมลูกจ�างเพ่ือให�การปฏิบัติงานปลอดจาก
เหตุอันจะทําให�เกิดความไม&ปลอดภัยในการทํางาน 
    (8)  ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล�อมในการทํางาน หรือ
ดําเนินการร&วมกับบุคคลหรือหน&วยงานท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน เป1นผู�
รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล�อมในการทํางานภายใน
สถานประกอบกิจการ 
    (9)  เสนอแนะต&อนายจ�างเพื่อให�มีการจัดการด�านความปลอดภัย
ในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให�มีประสิทธิภาพอย&างต&อเนื่อง 
    (10)  ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห-การประสบอันตราย การ
เจ็บปBวย หรือการเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะ
ต&อนายจ�างเพ่ือป^องกันการเกิดเหตุโดยไม&ชักช�า 
    (11)   รวบรวมสถิติ  วิ เคราะห-ข� อ มูล จัดทํารายงาน และ
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการประสบอันตราย การเจ็บปBวย หรือการเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจาก
การทํางานของลูกจ�าง 
    (12)  ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่
นายจ�างมอบหมาย 
   3.2.4)  เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน�างาน มีหน�าท่ีดังต&อไปน้ี 
     (1)  กํากับ ดูแล ให�ลูกจ�างในหน&วยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ข�อบังคับและคู&มือ 
     (2)  วิเคราะห-งานในหน&วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค�นหาความเส่ียง
หรืออันตรายเบื้องต�นโดยอาจร&วมดําเนินการกับเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ 
     (3)  สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต�องแก&ลูกจ�างในหน&วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
     (4)  ตรวจสอบสภาพการทํางาน เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ-
ให�อยู&ในสภาพที่ปลอดภัยก&อนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน 
     (5)  กํากับ ดูแล การใช�อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล
ของลูกจ�างในหน&วยงานท่ีรับผิดชอบ 
     (6)  รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปBวย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ�างต&อนายจ�าง และแจ�งต&อเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มี
หน&วยงานความปลอดภัยให�แจ�งต&อหน&วยงานความปลอดภัยทันทีท่ีเกิดเหตุ 
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     (7)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปBวย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ�างร&วมกับเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคข้ันสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางแก�ไขปEญหาต&อนายจ�างโดยไม&ชักช�า 
     (8)  ส&งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 
     (9)  ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามที่
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย     
   3.2.5)  เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค มีหน�าที่ดังต&อไปน้ี 
    (1)  ตรวจสอบและเสนอแนะให�นายจ�างปฏิบัติตามกฎหมาย
เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
    (2)  วิเคราะห-งานเพื่อช้ีบ&งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการ
ป̂องกันและข้ันตอนการทํางานอย&างปลอดภัยเสนอต&อนายจ�าง 
    (3)  แนะนําให�ลูกจ�างปฏิบัติตามข�อบังคับและคู&มือ 
    (4)  ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปBวย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผล รวมท้ังเสนอแนะต&อนายจ�างเพื่อ
ป̂องกันการเกิดเหตุโดยไม&ชักช�า 
    (5)  รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และข�อเสนอแนะเก่ียวกับการ
ประสบอันตราย การเจ็บปBวย หรือการเกิดเหตุเดือดร�อนรําคาญอันเน่ืองจากการทํางานของลูกจ�าง 
    (6)  ปฏิบัติงานด�านความปลอดภัยในการทํางานอ่ืนตามท่ีนายจ�าง
มอบหมาย 
 
  4)  การให�ความรู�และการฝ�กอบรมแก&ผู�ปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาพบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดฝ�กอบรม และให�ความรู�แก&ผู�ปฏิบัติงาน 
โดยมีการฝ�กอบรมภายใน และการฝ�กอบรมภายนอก ตามแผนการฝ�กอบรมท่ีจัดทําไว� ได�แก& 
   4.1)  อบรมหลักสูตรความปลอดภัยสําหรับพนักงานท่ัวไป และพนักงานเข�า
ทํางานใหม& โดยมีเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป1นผู�อบรมให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัยฯ 
ในการทํางาน กฎหมายความปลอดภัยฯ ในการทํางาน และข�อบังคับว&าด�วยความปลอดภัยฯ ในการ
ทํางาน รวมถึงการวัดผลโดยการทําแบบทดสอบความรู�ก&อนและหลังการอบรม ดังภาพที่ 4.4 
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ภาพที่ 4.4  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยสําหรับพนักงานเข�าทํางานใหม& 
 
 4.2)  อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ^า โดยวิทยากร        
ท่ีมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ดังภาพที่ 4.5 
 

 
 

ภาพที่ 4.5  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟ̂า 
 
   4.3)  อบรมหลักสูตรเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยฯระดับหัวหน�างาน โดยส&ง
พนักงานตําแหน&งหัวหน�างานทุกคน เข�ารับการฝ�กอบรมกับหน&วยงานฝ�กอบรมที่ข้ึนทะเบียนกับกรม
สวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
   4.4)  อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯ โดยส&งพนักงานที่ได�รับการ
เลือกตั้งจากพนักงาน และแต&งตั้งจากนายจ�างให�เป1นคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เข�าอบรมกับ
หน&วยงานฝ�กอบรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 
   4.5)  อบรมหลักสูตรการทํางานกับปE�นจ่ันและอุปกรณ-ช&วยยก โดยส&งพนักงาน
ทุกคน ที่ต�องทํางานกับปE�นจั่น และพนักงานที่ต�องอบรมทบทวนทุก 2 ป� เข�ารับการฝ�กอบรมกับ
หน&วยงานฝ�กอบรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน ดังภาพท่ี 4.6 
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ภาพที่ 4.6  การอบรมหลักสูตรการทํางานกับปE�นจ่ันและอุปกรณ-ช&วยยก 
 
  4.6)  อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานที่อับอากาศ โดยส&งพนักงาน
ทุกคน ที่ต�องทํางานกับปE�นจ่ัน และพนักงานที่ต�องอบรมทบทวนทุก 2 ป� เข�ารับการฝ�กอบรมกับ
หน&วยงานฝ�กอบรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน ดังภาพท่ี 4.7 
 

 
 
ภาพที่ 4.7  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานที่อับอากาศ 
 
  4.7)  อบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง โดยวิทยากรจาก
หน&วยงานฝ�กอบรม สมาคมความปลอดภัยในการทํางานจังหวัดระยอง ดังภาพท่ี 4.8 
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ภาพที่ 4.8  การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานบนที่สูง 
 
  4.8)  อบรมหลักสูตรการติดต้ังและตรวจสอบนั่งร�าน โดยเชิญวิทยากร
ผู�เช่ียวชาญจากภายนอก เข�ามาอบรมให�พนักงานที่ต�องปฏิบัติงานติดต้ังและตรวจสอบนั่งร�าน ดังภาพ
ท่ี 4.9 
 

 
 
ภาพที่ 4.9  การอบรมหลักสูตรการติดตั้งและตรวจสอบนั่งร�าน 
 
  4.9)  อบรมการปฐมพยาบาลและการช&วยชีวิตข้ันพื้นฐาน โดยเชิญวิทยากรผู�มี
ประสบการณ-จากภายนอก เข�ามาอบรมให�พนักงานทุกคน ดังภาพที่ 4.10 
 

 
 
ภาพที่ 4.10  การอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและการช&วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน  
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  4.10)  หลักสูตรการดับเพลิงข้ันต�นและการซ�อมแผนอพยพประจําป� โดยเชิญ
วิทยากรจากหน&วยงานฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟที่ข้ึนทะเบียนกับกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงาน เข�ามาดําเนินการอบรมดับเพลิงเบื้องต�น ฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟให�
ทุกป� ดังภาพท่ี 4.11 
 

 
 
ภาพที่ 4.11  การฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟประจําป�  
 
 5)  การจัดเตรียม แผนงานข้ันตอนการทํางาน และการระบุความเส่ียงพร�อมแนวทาง
ป̂องกัน 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา จัดทําข้ันตอนการทํางาน (Work Method 
Statement) ช้ีบ&งอันตรายและประเมินความเส่ียงโดยการวิเคราะห-งานเพ่ือความปลอดภัย          
(Job Safety Analysis) และส่ือสารให�ผู�ปฏิบัติงานรับทราบก&อนปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 4.12 
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ภาพท่ี 4.12  เอกสารข้ันตอนการทํางาน (Work Method Statement) และการประเมินความเส่ียง

โดยการวิเคราะห-งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
 
 6)  การจัดอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล   
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วน
บุคคลให�พนักงานเบิกไปใช�งานอย&างเพียงพอ รวมถึงมีข้ันตอนการเลือกใช�อุปกรณ-คุ�มครองความ
ปลอดภัยส&วนบุคคลให�ถูกต�องตามลักษณะงาน ดังภาพที่ 4.13 
 

 
 
ภาพท่ี 4.13  เอกสารข้ันตอนการเลือกใช�อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลให�ถูกต�องตาม

ลักษณะงาน 
 
 7)  การจัดเตรียมป^ายเตือน และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา จัดเตรียมป^ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-
ด�านความปลอดภัยไว�ในบริเวณที่มีอันตราย และความเส่ียงในบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน ดังภาพท่ี 4.14 
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ภาพที่ 4.14  ป^ายและสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย 
 
  8)  มีมาตรการป^องกันและระงับอัคคีภัย 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงแบบ
เคล่ือนย�ายได� ชนิดผงเคมีแห�งในจุดที่ทํางานเอย&างเพียงพอ และมีการตรวจสอบความพร�อมในการใช�
งานเป1นประจําทุกเดือน และจัดให�มีพื้นที่สูบบุหร่ีเป1นสัดส&วน แยกจากพื้นที่ทํางาน รวมถึงมีการส่ัง
ห�ามพนักงานสูบบุหร่ีนอกพื้นท่ีที่จัดไว�ให� ดังภาพที่ 4.15 
 

 
 
ภาพที่ 4.15  การจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิง และการตรวจสอบประจําเดือน 
 
 9)  การจัดเตรียมสวัสดิการ ด�านที่พัก น้ําดื่ม และห�องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดเตรียมที่พักไว�รับประทานอาหาร 
พ้ืนท่ีพักผ&อน น้ําดื่มที่สะอาด และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะแยกชาย – หญิงไว�ให�พนักงาน รวมถึงจัด
ให�มีแม&บ�านไว�คอยทําความสะอาดทุกวัน ดังภาพที่ 4.16 
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ภาพที่ 4.16  สวัสดิการด�านที่พัก น้ําดื่ม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 
 
 10)  การจัดเตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาล 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาล ไว�เพื่อ
ปฐมพยาบาลกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปBวย เพ่ือปฐมพยาบาลเบื้องต�น ส&วนการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปBวยรุนแรง จะนําส&งสถานพยาบาลที่อยู&ใกล�ทันที ดังภาพท่ี 4.17 
 

 
 
ภาพที่ 4.17  อุปกรณ-ปฐมพยาบาล 
 
 11)  การจัดบอร-ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูลข&าวสารด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีบอร-ดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร&และ
ประชาสัมพันธ- ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
ประจําอยู&ในบริเวณท่ีพักพนักงาน ดังภาพท่ี 4.18 
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ภาพที่  4.18  บอร-ดประชาสัมพันธ-ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
 12)  มาตรการป^องกันโควิด – 19 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการประกาศกําหนดมาตรการป^องกันการ
แพร&ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 สําหรับพนักงาน และผู�รับเหมาที่เข�ามาปฏิบัติงานในพื้นท่ีของ
บริษัทฯ โดยกําหนดให�มีการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร&างกาย หากพบผู�ท่ีมีอุณหภูมิร&างกาย
สูงกว&า 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไปถือว&ามีไข� ไม&อนุญาตให�เข�าทํางาน รายงานให�หัวหน�างาน จป. หรือ
ผู�รับผิดชอบประเมินความเส่ียง ดําเนินการตามระดับความเส่ียงต&อไป ผู�ปฏิบัติงานและผู�มาติดต&อ 
ต�องสวมหน�ากากผ�า หรือหน�ากากอนามัยตลอดเวลา ต�องล�างมือด�วยสบู& หรือแอลกอฮอล- หรือเจล
แอลกอฮอล- ท่ีจัดไว� ณ จุดทางเข�า – ออก บริเวณต&าง ๆ และจุดที่มีความเส่ียงจากการสัมผัสร&วมกัน 
หลีกเล่ียงการไปในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป1นจํานวนมาก พนักงาน และผู�รับเหมาต�องปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีบริษัทฯ กําหนดอย&างเคร&งครัด ดังภาพที่ 4.19 
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ภาพที่ 4.19  มาตรการป^องกันการแพร&ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด – 19 
 
 4.1.2  ด�านกระบวนการ (Process) 
  1)  การสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา กําหนดให�การสนทนาด�านความปลอดภัยฯ 
เป1นส&วนหน่ึงของการทํางาน ดังนั้นทุกหน&วยงานต�องปฏิบัติอย&างต&อเนื่องทุกวันก&อนเร่ิมการทํางาน  
ดังภาพที่ 4.20 
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ภาพที่ 4.20  การสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน 
 
 2)  การจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริมความปลอดภัย 
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริมความ
ปลอดภัย อย&างต&อเน่ืองเป1นประจําทุกเดือน เพื่อเป1นการสร�างแรงจูงใจให�พนักงานท่ีเห็นความสําคัญ
ของความปลอดภัยในการทํางาน โดยให�หัวหน�างานของแต&ละหน&วยงานสังเกตพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานในสังกัด เช&น สวมใส&อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยตลอดเวลาในการทํางาน ไม&พบการ
ฝBาฝ�นกฎความปลอดภัย ไม&ปฏิบัติงานในสภาพที่เส่ียงต&อการเกิดอุบัติเหตุ เข�าร&วมกิจกรรมความ
ปลอดภัยอย&างสมํ่าเสมอ เป1นต�น ดังภาพท่ี 4.21 
 

 
 
ภาพที่ 4.21  การจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริมความปลอดภัย 
 
 3)  การตรวจสอบสภาพอุปกรณ-เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร  
 จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการตรวจสอบสภาพ อุปกรณ-เคร่ืองมือ และ
เคร่ืองจักร อย&างต&อเนื่อง โดยมอบหมายให�ช&างที่เช่ียวชาญเป1นผู�ตรวจสอบ และซ&อมบํารุงตาม
แผนการตรวจสอบทุก 3 เดือน และติดสัญลักษณ-แสดงการตรวจสอบ ดังภาพที่ 4.22 
  



76 
 

  

 
 
ภาพที่ 4.22  การตรวจสอบสภาพอุปกรณ-เคร่ืองมือ 
 
  4)  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําวัน 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ก&อสร�าง และการติดตามผลประจําวัน ด�วยแบบตรวจความปลอดภัยประจําวัน โดยหัวหน�างานและ
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ดังภาพที่ 4.23 
 

 
 
ภาพที่ 4.23  แบบตรวจความปลอดภัยในการทํางานประจําวัน 
 
  5)  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําสัปดาห- 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน
ก&อสร�าง และการติดตามผลประจําสัปดาห- โดยหัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยร&วมกับผู�
ควบคุมงาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยของผู�ว&าจ�างในโครงการ เพื่อประเมินความสอดคล�องกับ
ข�อกําหนดด�านความปลอดภัยฯ ที่ผู�ว&าจ�างกําหนด ดังภาพที่ 4.24 
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ภาพที่ 4.24  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําสัปดาห- 
 
  6)  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําเดือน 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�าง 
และการติดตามผลประจําเดือน โดยผู�บริหาร หัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยร&วมกับผู�ควบคุม
งาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยของผู�ว&าจ�างในโครงการ เพื่อให�ผู�บริหารได�รับทราบถึงสภาพการ
ปฏิบัติงาน และการดําเนินงานด�านความปลอดภัยฯ ของบริษัทฯ ในโครงการ ดังภาพท่ี 4.25 
 

 
 
ภาพที่ 4.25  การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก&อสร�างและการติดตามผลประจําเดือน 
 
  7)  การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห-สาเหตุและแนวทางป̂องกัน 
อุบัติเหตุ 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการกําหนดข้ันตอนการรายงานอุบัติเหตุ 
หรืออุบัติการณ-ที่เกิดข้ึน รวมถึงการประชุมผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางในการ
ป̂องกันแก�ไขไม&ให�เกิดเหตุซํ้า ดังภาพที่ 4.26 
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ภาพที่ 4.26  แผนผังการรายงานอุบัติเหตุและการสอบสวนหาสาเหตุ 
 
  8)  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) เป1นประจําอย&างต&อเนื่องทุกเดือน โดยติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัยฯ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ และการแก�ไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานให�เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน พิจารณาโครงการต&าง ๆ ที่
คณะกรรมการนําเสนอ รวมถึงเป`ดโอกาสให�คณะกรรมการเสนอแนะข�อคิดเห็นที่เป1นประโยชน-ต&อการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยฯ ดังภาพที่ 4.27 
 

 
 

ภาพที่ 4.27  การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
(คปอ.) ประจําเดือน  
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  9)  การซ�อมแผนป̂องกันและระงับอัคคีภัยประจําป� 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟ
ประจําป� โดยหน&วยงานที่ได�รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน และส&งรายงานผลการ
ฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟ เป1นประจําทุกป� ดังภาพท่ี 4.28 
 

  
 
ภาพที่ 4.28  การฝ�กซ�อมดับเพลิงและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟประจําป� 
 
  10)  การดําเนินการตามมาตรการโควิด – 19 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการดําเนินการตามมาตรการโควิด – 19 
โดยมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก&อนเข�าทํางาน กํากับดุแลให�พนักงานสวมหน�ากากอนามัย
ตลอดเวลาในท่ีทํางาน จัดให�มีท่ีล�างมือ หรือมีแอลกอฮอล-เจลให�พนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล�อมใน
พ้ืนท่ีพักผ&อนเพื่อสนับสนุนการเว�นระยะห&างระหว&างบุคคล รวมถึงส่ือสารถึงการปฏิบัติตนในการดูแล
สุขภาพเพื่อให�ปลอดภัยจากการติดเช้ือโควิด – 19 ดังภาพที่ 4.29 
 

  
 
ภาพที่ 4.29  การดําเนินงานตามมาตรการโควิด – 19 
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 4.1.3  ด�านผลผลิต (Output) 
  1)  การมีส&วนร&วมของพนักงาน 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา ส&งเสริมให�พนักงานเข�าร&วมกิจกรรมต&าง ๆ 
อย&างสมํ่าเสมอ เป`ดโอกาสให�พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป1นประโยชน- เพื่อแก�ไขปรับปรุง
วิธีการทํางาน และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีปลอดภัยในการสนทนาความปลอดภัยประจําวัน 
หรือสามารถเขียนข�อเสนอแนะที่ต�องการใส&ตู�รับความคิดเห็น เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ จะมีการนําข�อเสนอแนะต&าง ๆ มาพิจารณา 
  2)  พนักงานปลอดภัย ไม&เกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน 
  จากการศึกษา พบว&า สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทกรณีศึกษา ตั้งแต& ป� พ.ศ. 2560 – 2564 
ยังไม&มีการเกิดอุบัติเหตุร�ายแรงถึงข้ันหยุดงานเกิน 3 วัน ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1  สถิติความปลอดภัยในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา ป� พ.ศ. 2560 – 2564 
 

ป; พ.ศ. 
ประเภทความร�ายแรง (คน) รวมจํานวน 

ไม&หยุดงาน 
หยุดงาน หยุดงาน 

รวม 
วันหยุดงาน 

ไม&เกิน 3 วัน เกิน 3 วัน (วัน) 
2560 0 0 0 0 0 
2561 0 0 0 0 0 
2562 0 0 0 0 0 
2563 4 0 0 4 0 
2564 0 0 0 0 0 

 
  3)  การปฏิบัติที่สอดคล�องกับข�อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา ไม&มีการจัดทําทะเบียนกฎหมายที่เก่ียวข�องกับ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และรายการตรวจสอบความ
สอดคล�องกับข�อกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวข�อง แต&พบว&ามีการส&งรายงานตามท่ีกรมสวัสดิการและ
คุ�มครองแรงงานกําหนด ได�แก& เอกสารการประกาศแต&งตั้งและแจ�งช่ือข้ึนทะเบียนเจ�าหน�าที่ความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับต&าง ๆ เอกสารการประกาศแต&งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รายงานผลการดําเนินงานของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยใน
การทํางานระดับวิชาชีพ จปว. รายงานการฝ�กซ�อมดับเพลิงและซ�อมอพยพหนีไฟประจําป� รายงานผล
การตรวจวัดและวิเคราะห-สภาวะการทํางาน เก่ียวกับความร�อน แสงสว&าง และเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ̂าและบริภัณฑ-ไฟฟ^า รายงานผลการ
ตรวจสุขภาพท่ีพบความผิดปกติหรือการเจ็บปBวยของพนักงาน เป1นต�น ดังภาพที่ 4.30 
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ภาพที่ 4.30  รายงานผลการดําเนินงานของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ จปว. 
                 ช&วงตั้งแต&เดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564 
  
  4)  พนักงานปลอดภัยจากการติดเช้ือโควิด – 19 
  จากการศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีการดําเนินมาตรการควบคุมการแพร&ระบาด 
และการติดเช้ืออย&างเข�มงวด แต&ก็ยังพบพนักงานของบริษัทฯ ติดเช้ือไวรัส โควิด – 19 จํานวน 4 คน 
ในช&วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 จากการไปรับประทานอาหารร&วมกันหลังเลิกงาน โดยในการ
สอบสวนโรคและประเมินการสัมผัสใกล�ชิดตามเกณฑ-ของกรมควบคุมโรค พบว&า มีพนักงานปฏิบัติงาน
ใกล�ชิดใกล�ชิดกับผู�ติดเช้ือ บริษัทฯ จึงทําการตรวจหาเช้ือให�กับพนักงานทุกคน และแยกกักตัวเป1น
เวลา 14 วัน ส&วนผู�ปBวยให�แจ�งหน&วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ทันที เพ่ือเข�ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสนามท่ีทางราชการจัดให� จากการติดเช้ือของพนักงานในคร้ังนั้น ส&งผลกระทบต&อความ
เช่ือม่ันของผู�ว&าจ�างที่มีต&อบริษัทฯ จําเป1นต�องทบทวนการดําเนินมาตรการควบคุมและเพ่ิมความ
เข�มงวดในการกํากับดูแล ด�วยการส่ือสารขอความร&วมมือพนักงานให�หลีกเล่ียงการเดินทางไปในพ้ืนที่
เส่ียง รวมถึงให�งดกิจกรรมที่ต�องรวมตัวกัน การสังสรรค-หลังจากเลิกงาน หากมีอาการปBวยหรือมีไข�สูง 
ให�แจ�งหัวหน�างานและไปพบแพทย-ทันที ไม&ต�องมาทํางาน และบริษัทฯ ต�องจัดให�มีการตรวจ ATK 
สําหรับพนักงานและผู�รับเหมาช&วงทุกคน ทุกสัปดาห- พนักงานท่ีหยุดงานหรือมีอาการปBวยต�องตรวจ 
ATK ก&อนเข�ามาทํางาน เพื่อเรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมา และนําพนักงานกลับเข�าทํางานในโครงการ
ต&าง ๆ ต&อไป  
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4.2  ผลการสัมภาษณ3เชิงลึก 
 
 จากการเก็บข�อมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ-เชิงลึก (In – depth Interview) จากผู�ที่มีส&วน
เก่ียวข�องโดยตรงกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของ
บริษัทกรณีศึกษา ประกอบไปด�วยฝBายบริหาร ได�แก& ผู�จัดการสาขาระยอง ซ่ึงเป1นกรรมการผู�แทน
ระดับบังคับบัญชาในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ จํานวน 1 คน ฝBายควบคุมงาน ได�แก& วิศวกร
โครงการ จํานวน 2 คน หัวหน�างาน จํานวน 2 คน กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการใน
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จํานวน 1 คน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ 
จํานวน 2 คน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค จํานวน 2 คน รวมท้ังส้ิน 10 คน 
สามารถสรุปผลการสัมภาษณ- ได�ดังนี้ 
 
 4.2.1  คําถามด�านป\จจัยนําเข�า (Input) 
 1)  ทางบริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกาศให�พนักงานทราบหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการสาขาระยอง ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า กรรมการผู�จัดการ และคณะผู�บริหารของ
บริษัท ให�ความสําคัญกับความปลอดภัยของพนักงานมาก และเล็งเห็นว&าความปลอดภัยเป1นส&วนหนึ่ง
ของการดําเนินงานของบริษัท จึงกําหนดนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัยฯ ให�ผู�ที่มีส&วน
เก่ียวข�องทุกคนใช�เป1นแนวทางในการการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน และประกาศให�พนักงานทุกคนทราบ  
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความ
ปลอดภัยฯ โดยทราบจากการประชุมภายในบริษัท และจากส่ือประชาสัมพันธ-ต&าง ๆ เช&น บอร-ด
ประชาสัมพันธ- ของบริษัท 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความ
ปลอดภัยฯ โดยทราบจากการประชุมแผนก และบอร-ดประชาสัมพันธ-ของบริษัท 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตอบข�อ
สัมภาษณ-ว&า บริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัยฯ โดยทราบจากการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย บอร-ดประชาสัมพันธ- และการสนทนาความปลอดภัย  
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยใน
การทํางานระดับเทคนิค ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัยฯ 
ประกาศให�พนักงานรับทราบผ&าน การอบรมพนักงานเข�าทํางานใหม& บอร-ดประชาสัมพันธ- และการ
สนทนาความปลอดภัย 
 สรุปจากการสัมภาษณ-ผู�ตอบข�อสัมภาษณ-ทุกคนทราบว&า บริษัทฯ มีนโยบายและ
กฎระเบียบ ด�านความปลอดภัยฯ ประกาศให�พนักงานทุกคนรับทราบ โดยผู�จัดการสาขาระยอง
ถ&ายทอดนโยบายให�พนักงานระดับวิศวกร ระดับหัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ และส่ือสารให�พนักงานรับทราบผ&านช&องทางต&าง ๆ เช&น การประชุม ติดบนบอร-ด
ประชาสัมพันธ- การอบรมพนักงานเข�าทํางานใหม& การสนทนาความปลอดภัย เป1นต�น 
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 2)  ทางบริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�านงบประมาณในการดําเนิน 
กิจกรรมด�านความปลอดภัย เพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&าบริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�าน
งบประมาณอย&างเพียงพอ โดยผู�จัดการฯ เป1นผู�กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน รวมถึงการเบิกจ&าย
งบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด�านความปลอดภัยเพ่ือให�บรรลุตามแผน 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�าน
งบประมาณอย&างเพียงพอ โดยเฉพาะงานโครงการเพราะมีการวางแผนการใช�งบประมาณเพ่ือการ
ดําเนินการด�านความปลอดภัยไว�ก&อนเร่ิมโครงการ 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�าน
งบประมาณอย&างเพียงพอ 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตอบข�อ
สัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�านงบประมาณอย&างเพียงพอ โดยผ&านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการความปลอดภัยฯ  
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทฯ 
จัดสรรงบประมาณอย&างเพียงพอ เพราะเป1นผู�ร&างแผนงาน นําเสนอโครงการและขออนุมติงบประมาณ
ในการดําเนินการด�านความปลอดภัย เสนอให�คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ร&วมกันพิจารณาก&อน
ขออนุมัติกรรมการผู�จัดการ ซ่ึงที่ผ&านมาก็ได�รับการอนุมัติงบประมาณตามที่เสนอขอมาโดยตลอด 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทฯ 
จัดสรรงบประมาณอย&างเพียงพอ และที่ผ&านมายังไม&เคยประสบปEญหาการขาดแคลนงบประมาณใน
การดําเนินงานด�านความปลอดภัย 
 สรุปจากการสัมภาษณ-ผู�ตอบข�อสัมภาษณ-ทุกคน ตอบคําถามไปในแนวทางเดียวกันว&า
บริษัทมีการจัดทําแผนงาน และสนับสนุนด�านงบประมาณอย&างเพียงพอ 
 3)  ทางบริษัทจัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย โดยมีหน�าที่ความรับผิดชอบตาม
พ้ืนท่ีที่ได�รับมอบหมาย อย&างเพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทจัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย และ
กําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบไว� อย&างเพียงพอตามกฎหมายและตามข�อกําหนดของโครงการ หากไม&
เพียงพอก็จะเสนอขอบุคลากรมาเพิ่มเติม 
 วิศวกรโครงการและหัวหน�างาน ซ่ึงมีหน�าที่ในการวางแผนกําลังคน ตอบข�อสัมภาษณ-
ในแนวทางเดียวกันว&า บุคลากรด�านความปลอดภัยในปEจจุบันมีเพียงพอ หากมีโครงการเพิ่มข้ึนก็ต�อง
วางแผนบุคลากรให�เพียงพอก&อนการปฏิบัติงาน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมี
บุคลากรด�านความปลอดภัยครบถ�วนตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัท
จัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย ในปEจจุบันมีเพียงพอ แต&ถ�ามีการปฏิบัติงานพร�อม ๆ กันหลาย
โครงการอาจต�องเพ่ิมบุคลากรตามข�อกําหนดของผู�ว&าจ�าง 
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 สรุปจากการสัมภาษณ-ผู�ตอบข�อสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ในปEจจุบัน
บริษัทจัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย และกําหนดหน�าที่ความรับผิดชอบไว�อย&างเพียงพอ ส&วนใน
อนาคตหากมีการขยายงานก็พร�อมท่ีจะจัดหาบุคลากรมาเพ่ิมเติม  
 4)  ทางบริษัทได�มีการจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน แก&พนักงานทุกคนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับความ
ปลอดภัยฯ แก&พนักงานทุกคนอย&างต&อเนื่อง รวมถึงการอบรมพัฒนาทักษะที่จําเป1นต&อการทํางานของ
บุคลากรทุกตําแหน&ง ทั้งการอบรมภายใน และส&งไปอบรมกับสถาบันฝ�กอบรมภายนอกวิศวกร
โครงการ หัวหน�างาน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน และ กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับ
ปฏิบัติการในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตอบคําถามในแนวทางเดียวกันว&า บริษัทมีการจัดอบรม
ให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย แก&พนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการ
อบรมและพัฒนาบุคลากรด�านเทคนิคการทํางาน 
 สรุปจากการสัมภาษณ-ผู�ตอบข�อสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัด
อบรมให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย แก&พนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกําหนด 
รวมถึงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด�านเทคนิคการทํางาน 
 5)  ทางบริษัทได�มีการจัดเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานและการ
ระบุความเส่ียงพร�อมแนวทางป^องกันหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอนการ
ทํางาน ก&อนการทํางานทุกงาน โดยวิศวกรโครงการ หัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยฯ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงการจัดเตรียม เอกสาร ข้ันตอนการทํางานและ 
Job Safety Analysis (JSA)  ต�องมีการประชุมทบทวนร&วมกับหัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยฯ ก&อนจะทํางาน 
 หัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงการนํา
เอกสาร ข้ันตอนการทํางานและ JSA ไปอธิบายให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบ ก&อนจะทํางาน 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทได�มี
การจัดเตรียม เอกสาร ข้ันตอนการทํางานและการประเมินความเส่ียงพร�อมแนวทางป^องกัน แนบไว�
กับใบอนุญาตทํางานทุกคร้ังที่ปฏิบัติงานทุกคร้ัง 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดเตรียม เอกสาร 
แผนงานแสดงข้ันตอนการทํางาน และต�องแนบนําเอกสารดังกล&าว เพ่ือขออนุญาตทํางานด�วยทุกคร้ัง 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบคําถามในแนวทางเดียวกันว&า มีการจัดเตรียม 
เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานการวิเคราะห-งานเพื่อความปลอดภัย หรือJob Safety 
Analysis (JSA) ก&อนการขออนุญาตทํางาน และอธิบายให�ผู�ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบก&อนจะทํางาน 
 6)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล ตามลักษณะ
งาน ให�พนักงานทุกคนหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัย
ส&วนบุคคลให�พนักงานทุกคน ตามที่กฎหมายกําหนด 
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 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความ
ปลอดภัยส&วนบุคคลให�พนักงานทุกคนอย&างเพียงพอ หากชํารุดหรือเส่ือมสภาพ สามารถเบิกได�ท่ีสโตร-
หรือห�องพัสดุ 
 หัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค ตอบข�อสัมภาษณ-ว&าบริษัทมี
การจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลให�พนักงานทุกคน หากชํารุด สามารถนําซาก
ไปเบิกช้ินใหม&มาใช�ได� 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการ
จัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลให�พนักงานทุกคน และมีเอกสารแนะนําการ
เลือกใช�อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลให�ถูกต�องตามลักษณะงาน  
 ผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบคําถามในแนวทางเดียวกันว&า บริษัทมีการจัดเตรียม
อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล ตามลักษณะงาน ให�พนักงานทุกคนอย&างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลข้ันพื้นฐาน ได�แก& หมวกนิรภัย แว&นตานิรภัย 
รองเท�านิรภัย ถุงมือหนัง ปล๊ักอุดหูลดเสียง ส&วนอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคลที่ใช�
เฉพาะงาน ตามความเสี่ยง ทางผู�ควบคุมงาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย จะพิจารณาตามลักษณะ
งาน เช&น หน�ากากป^องกันไอระเหยของสารเคมีชนิดต&าง ๆ ท่ีผู�ปฏิบัติงานสัมผัสในขณะปฏิบัติงาน เป1น
ต�น สามารถเบิกได�ท่ีสโตร-หรือห�องพัสดุ  
 7)  ทางบริษัทจัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัยที่
เพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทจัดเตรียมป^ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-
ด�านความปลอดภัย ติดตั้งในจุดที่มีการทํางาน 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทจัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย และ
สัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย ตามที่กําหนดไว�ในการวิเคราะห-งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) โดย
เฉพาะงานที่มีความเส่ียงจากวัสดุตกหล&นจากท่ีสูง จะมีการก้ันพื้นท่ี และมีป̂ายเตือนให�ระวังวัสดุตกใส&
ได�รับบาดเจ็บ 
 หัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยระดับเทคนิค ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม 
ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ป^ายเตือนอันตราย ต�องติดตั้งทุกคร้ังก&อนเร่ิมงาน เช&น งานยกด�วยปE�นจ่ัน งาน
ติดตั้ง ร้ือถอนนั่งร�าน การทํางานท่ีใช�เคร่ืองจักร เป1นต�น 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&าทางบริษัท
จัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัยไว�ให�อย&างเพียงพอ หากมีความจําเป1น
เร&งด&วนก็จะใช�วิธีการพิมพ-จากเคร่ืองพิมพ- และเคลือบพลาสติกไปแขวนเตือนอันตรายได�ในบางงานที่
ไม&ได�จัดเตรียมไว� 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทจัดเตรียมป̂าย
เตือนอันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัยไว�อย&างเพียงพอ  
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดเตรียมป^ายเตือน
อันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัยไว�อย&างเพียงพอ ในงานที่มีความเส่ียงเพ่ือแจ�งเตือน
อันตรายแก&ผู�ปฏิบัติงาน 
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 8)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงที่เพียงพอ และแยกพื้นท่ีสูบบุหร่ีจาก
พ้ืนท่ีทํางาน หรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ถังดับเพลิงเป1นอุปกรณ-ท่ีต�องเตรียมไปด�วยเสมอเม่ือ
มีการทํางานท่ีมีประกายไฟ เนื่องจากเป1นข�อกําหนด ถ�าไม&จัดเตรียมไปก็ไม&สามารถทํางานได� ส&วน
เร่ืองการสูบบุหร่ีได�จัดพื้นที่ไว�ให�พนักงานสูบอย&างเป1นสัดส&วน และมีกฎระเบียบห�ามสูบบุหร่ีนอกพ้ืนที่
กําหนดไว�อย&างชัดเจน 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีถังดับเพลิงเพียงพอ ถ�าไม&พอก็จะขอ
อนุมัติจัดซ้ือทันที สําหรับที่สูบบุหร่ีมีการจัดพ้ืนท่ีให�ห&างจากที่พักผ&อน ป̂องกันไม&ให�ส&งผลกระทบต&อ
พนักงานที่ไม&สูบบุหร่ี 
 หัวหน�างาน ที่ปฏิบัติงานในภาคสนาม ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า อุปกรณ-ดับเพลิงต�อง
จัดเตรียมไปประจําในพื้นที่ทํางานตลอดเวลา โดยเฉพาะงานที่ก&อให�เกิดประกายไป ต�องป`ดก้ันพื้นที่
ทํางานด�วยผ�าทนไฟป^องกันสะเก็ดไฟกระเด็น และต�องมีถังดับเพลิงประจําในจุดที่สามารถหยิบมาใช�
งานได�ทันท&วงทีเม่ือเกิดอัคคีภัย ส&วนการสูบบุหร่ีต�องสูบในพื้นที่ท่ีกําหนดเท&านั้น ซ่ึงอยู&นอกโรงงานที่
เป1นสถานที่ทํางาน และมีกฏระเบียบในการพกพาบุหร่ี ไฟแช็ค และอุปกรณ-ที่ทําให�เกิดประกายไฟเข�า
ไปในเขตหวงห�ามของโรงงานโดยเด็ดขาด 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&าอุปกรณ-ดับเพลิงต�อง
ตรวจสอบให�พร�อมใช�งานไว�เสมอ โดยมีการตรวจสอบเป1นประจําทุกเดือน หากชํารุดหรือไม&ผ&านการ
ตรวจสอบจะไม&อนุญาตให�นําไปใช�งาน 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-
ดับเพลิงท่ีเพียงพอ มีการตรวจสอบความพร�อมใช�งานเป1นประจําทุกเดือน และแยกพื้นที่สูบบุหร่ีจาก
พ้ืนท่ีทํางาน สําหรับการปฏิบัติงานในพ้ืนที่สํานักงานของบริษัท และการปฏิบัติงานในโครงการที่เข�า
ไปปฏิบัติงาน 
 9)  ทางบริษัทจัดสวัสดิการ ด�านที่พัก นํ้าดื่ม และห�องสุขาที่ถูกสุขลักษณะที่เพียงพอ 
หรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทจัดสวัสดิการให�พนักงานอย&างเพียงพอในด�านที่
พัก จัดให�มีท่ีนั่งไว�พักผ&อนและรับประทานอาหารกลางวัน มีพัดลมไว�คลายร�อน มีจุดบริการน้ําดื่มที่
สะอาดเป1นตู�ทําน้ําร�อน น้ําเย็น โดยติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าให�ได�นํ้าสะอาดสําหรับดื่ม และจัดห�องสุขาที่
ถูกสุขลักษณะแยกเพศชาย เพศหญิง ไว�ในจุดต&าง ๆ บริเวณที่พัก ในอาคารสํานักงานช้ัน 1 และช้ัน 2  
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทจัดสวัสดิการพ้ืนฐานให�พนักงานอย&างดี
และเพียงพอ ห�องสุขาจัดว&าถูกสุขลักษณะ มีแม&บ�านทําความสะอาดทุกวัน 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า สวัสดิการ ด�านที่พัก น้ําดื่ม และห�องสุขาท่ีถูก
สุขลักษณะ สําหรับพื้นที่สํานักงาน จัดให�พนักงานได�ดีและเพียงพอ แต&งานโครงการ อาจมีปEญหาและ
อุปสรรคบ�าง เนื่องจากต�องใช�สุขาเคล่ือนท่ี ซ่ึงมีข�อจํากัดด�านพ้ืนที่ น้ําในการชําระ ต�องใช�บริการรถน้ํา
มาเติมใส&ถัง ส&วนน้ําดื่มใช�น้ําบรรจุขวด และใส&น้ําแข็งก�อน บรรจุใส&กระติกให�พนักงานดื่ม โดยใช�แก�ว
กระดาษหรือแก�วน้ําส&วนตัว อาจมีปEญหาด�านสุขอนามัยได� ถ�าน้ําหรือน้ําแข็งไม&สะอาด 
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 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า สวัสดิการ ด�านที่พัก น้ํา
ด่ืม และห�องสุขา บริษัทจัดให�พนักงานอย&างถูกสุขลักษณะ และพอเพียงกับพนักงาน จะมีข�อร�องเรียน
มาบ�างสําหรับงานโครงการ ซ่ึงบางโครงการมีข�อจํากัดด�านพ้ืนที่ ด�านการจัดการส่ิงแวดล�อม แต&บริษัท
ได�พยายามแก�ปEญหาเพ่ือลดผลกระทบ และตอบสนองความพึงพอใจของพนักงานให�ได�มากที่สุด 
 สรุปจากการตอบข�อสัมภาษณ- ของผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน บริษัทจัดสวัสดิการ ด�าน
ท่ีพัก นํ้าดื่ม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะได�อย&างเพียงพอในพื้นที่สํานักงาน ส&วนในพื้นท่ีการทํางาน
ในบางโครงการมีปEญหาบ�างด�านนํ้าดื่ม และห�องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ด�วยข�อจํากัดด�านพ้ืนท่ี ด�านการ
จัดการส่ิงแวดล�อม แต&บริษัทได�พยายามแก�ปEญหาเพ่ือลดผลกระทบ เพ่ือให�พนักงานพึงพอใจ 
 10)  มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาลไว�ในบริษัทหรือไม& และเพียงพอหรือไม&
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาล ไว�ใน
บริษัท เป1นยาสามัญและเวชภัณฑ-ทั่วไป หากมีการบาดเจ็บหรือเจ็บปBวยที่ต�องใช�บริการทางการแพทย- 
ก็มีรถรับ – ส&งผู�ปBวยไปสถานพยาบาลตามความจําเป1นเร&งด&วนตลอดเวลา ส&วนในงานโครงการก็มี
สถานพยาบาลตามข�อกําหนดของโครงการ บริษัทพร�อมที่จะรับผิดชอบในการบาดเจ็บ หรือเจ็บปBวย
จากการทํางานของพนักงานอย&างเต็มที่ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีกล&องใส&อุปกรณ-ปฐมพยาบาลประจําโครงการ 
ในทุกโครงการ กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บปBวยฉุกเฉินต�องแจ�งสถานพยาบาลในโครงการก&อน เพื่อพิจารณา
การรักษาเบื้องต�น 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีกล&องปฐมพยาบาลประจําโครงการ ในทุก
โครงการ และมีเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยฯ ดูแลการเบิก – จ&ายยาตลอดเวลา 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีกล&องปฐมพยาบาล
ประจําโครงการ และมียาสามัญและเวชภัณฑ-ทั่วไป การเบิก – จ&ายยา ต�องบันทึกและเก็บข�อมูลเพื่อ
รายงานให�ผู�ว&าจ�างทราบทุกสัปดาห- กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปBวย ต�องแจ�งผู�ว&าจ�างและส&งตัวไป
สถานพยาบาลของผู�ว&าจ�างก&อนจะส&งไปรักษาด�านนอกโครงการต&อไป 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐม
พยาบาลไว�ในบริษัท มียาสามัญและเวชภัณฑ-ทั่วไปตามความจําเป1น หากมีอาการหนักบริษัทก็จะส&ง
ตัวไปรักษาในโรงพยาบาลท่ีใกล�ที่สุด ส&วนการบาดเจ็บ หรือเจ็บปBวยในโครงการต�องส&งสถานพยาบาล
ของโครงการก&อน เพื่อพิจารณาส&งไปรักษาด�านนอกโครงการต&อไป 
 11)  ทางบริษัทมีการจัดบอร-ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน หรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ดประชาสัมพันธ- เผยแพร&ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางานอย&างสมํ่าเสมอ โดยได�
มอบหมายให�เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานเป1นผู�รับผิดชอบในการดําเนินการ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ดประชาสัมพันธ-ในทุก
โครงการ เพื่อเผยแพร&ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานให�พนักงานของบริษัท และผู�รับเหมาช&วง 
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 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ดประชาสัมพันธ-ในทุกโครงการ 
เพื่อเผยแพร&ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ด
ประชาสัมพันธ-ในทุกโครงการ เพื่อเผยแพร&ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงคําส่ัง ประกาศ ของบริษัท และของโครงการ เพื่อให�พนักงาน
รับทราบ และปEจจุบันได�สร�างกลุ&มไลน-ของพนักงาน เพ่ือเป1นช&องทางการส่ือสารอีกช&องทาง 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ด
ประชาสัมพันธ-ในทุกโครงการ เพื่อเผยแพร&ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน แต&พนักงานส&วนใหญ&ไม&ค&อยอ&าน การส่ือสารทางกลุ&มไลน-พนักงาน 
น&าจะเป1นช&องทางที่ส่ือสารได�ง&ายและได�ผลมากกว&า เช&น ประกาศ หรือคําส่ังเร&งด&วน เป1นต�น 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดบอร-ดนิทรรศการ
เพื่อเผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานอย&างสมํ่าเสมอ ท้ังในบริษัทและในโครงการที่ปฏิบัติงานนอกบริษัท และมีการส่ือสาร
ผ&านกลุ&มไลน-พนักงานอีกช&องทาง เพ่ือให�พนักงานรับทราบข�อมูลข&าวสารที่เป1นปEจจุบันหรือเร่ือง
เร&งด&วน 
 12)  ทางบริษัทมีการดําเนินมาตรการป̂องกันโควิด – 19 โดยมีการปฏิบัติอย&าง
ต&อเนื่องหรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า นับแต&เร่ิมมีการแพร&ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 
ในวงกว�าง บริษัทได�ดําเนินมาตรการป̂องกันตามแนวทางที่ภาครัฐแนะนําอย&างต&อเน่ืองมาโดยตลอด 
และพยายามอย&างเต็มท่ีที่จะไม&ให�พนักงานติดเช้ือ แต&ก็ปฏิบัติได�เฉพาะในพื้นที่ของบริษัท ส&วน
หลังจากเลิกงานแล�ว ก็ต�องกําชับให�พนักงานทุกคนดูแลตนเองให�ปลอดภัย และหากมีอาการเข�าข&าย
ให�แจ�งหัวหน�างาน และไปพบแพทย-ทันที ยังไม&ต�องมาทํางาน 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการดําเนินมาตรการป^องกันโควิด – 19 
อย&างเข�มงวด ให�พนักงานของบริษัท และผู�รับเหมาช&วง ปฏิบัติอย&างเคร&งครัด รวมถึงการเฝ̂าระวังก&อน
เข�าปฏิบัติงานในโครงการก&อสร�างที่มีข�อกําหนดให�มีการตรวจ ATK จากบุคลากรทางการแพทย-ที่
กระทรวงสาธารณสุขรับรองภายใน 72 ช่ัวโมง 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการดําเนินมาตรการป^องกันโควิด – 19 อย&าง
ต&อเน่ืองทุกวัน ตั้งแต&บริษัทประกาศมาตรการมา และหากบริษัทไม&ดําเนินการใด ๆ จะไม&สามารถ
ปฏิบัติงานในโครงการของผู�ว&าจ�างได� ซ่ึงพนักงานทุกคนให�ความร&วมมือเป1นอย&างดี ส&วนหลังจากเลิกงาน 
บริษัทคงไม&สามารถไปติดตามได� แต&ได�ส่ือสารถึงผลกระทบจากการติดเช้ือโควิด – 19 ทุกวันในการ
สนทนาความปลอดภัย 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการดําเนิน
มาตรการป̂องกันโควิด – 19 อย&างเข�มงวด และส่ือสารถึงผลกระทบจากการติดเช้ือโควิด – 19 ทุกวัน
ในการสนทนาความปลอดภัย รวมถึงปรับปรุงที่พัก รถโดยสาร เพ่ือสนับสนุนการเว�นระยะห&าง และ
ลดการสัมผัสของพนักงานตามแนวทางที่กรมควบคุมโรค หรือหน&วยงานภาครัฐแนะนํา 
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 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการดําเนิน
มาตรการป̂องกันโควิด – 19 อย&างต&อเนื่อง และพนักงานให�ความร&วมมืออย&างดี เพราะทุกคนตระหนัก
ถึงผลกระทบ ไม&อยากหยุดงานเน่ืองจากทําให�ขาดรายได� และกลัวจะเสียชีวิตหากมีอาการรุนแรง 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีมาตรการ และการดําเนิน
ตามมาตรการป^องกันโควิด – 19 ภายในบริษัทอย&างเข�มงวด และปฏิบัติอย&างต&อเน่ือง พนักงาน 
รวมถึงผู�รับเหมาช&วงทุกคนให�ความร&วมมืออย&างดี และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดข้ึนหากติดเช้ือ 
ส&วนหลังจากเลิกงานได�กําชับให�พนักงานปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย&างเคร&งครัดเพื่อความ
ปลอดภัยของตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อนร&วมงาน และการดําเนินงานของบริษัท 
 
 4.2.2  คําถามด�านกระบวนการ (Process) 
 1)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวันหรือไม& และ
มีแนวโน�มเป1นอย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า กิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน 
เป1นนโยบายของบริษัท ที่ให�ทุกหน&วยงานต�องปฏิบัติก&อนเร่ิมงานเป1นประจําสมํ่าเสมอ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรมสนทนาด�านความ
ปลอดภัยประจําวัน ก&อนการทํางานทุกวัน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน ประชาสัมพันธ-ประกาศ 
คําส่ัง ของบริษัท และของผู�ว&าจ�างให�พนักงานที่ปฏิบัติงานรับทราบ 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัย
ประจําวันก&อนการทํางานทุกวัน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนและการ
ป̂องกันให�พนักงานที่ปฏิบัติงานรับทราบ 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรม
สนทนาด�านความปลอดภัยประจําวันก&อนการทํางานทุกวัน พูดคุยเร่ืองอันตรายต&าง ๆ ที่เกิดจากการ
ทํางาน เพื่อกระตุ�นให�พนักงานตระหนักและสร�างจิตสํานึกในการทํางานที่ปลอดภัย 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า กิจกรรมสนทนา
ด�านความปลอดภัยประจําวัน เป1นข�อกําหนดของบริษัท และของโครงการท่ีพนักงานทุกคนต�องเข�า
ร&วมกิจกรรมก&อนเร่ิมงาน 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการจัดกิจกรรม
สนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน และพนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานในหน&วยงานต�องเข�าร&วม
กิจกรรม เพ่ือรับฟEงการช้ีแจงรายละเอียดการทํางาน อันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนและการป^องกัน เป1น
กิจกรรมสําคัญที่กระตุ�นให�พนักงานตระหนักและเกิดจิตสํานึกในการทํางานท่ีปลอดภัย 
 2)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม และสร�างแรงจูงใจด�านความ
ปลอดภัยหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&ามีการจัดกิจกรรมส&งเสริมความปลอดภัยในทุก
โครงการ มีการมอบของรางวัลเพื่อสร�างขวัญและกําลังใจให�พนักงานท่ี หัวหน�างานคัดเลือกพนักงานที่
มีพฤติกรรมด�านความปลอดภัยท่ีดีสมควรเป1นแบบอย&าง สร�างแรงจูงใจให�พนักงานคนอ่ืนปฏิบัติตาม 
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 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรมส&งเสริมความปลอดภัยใน
ทุกโครงการ 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรมส&งเสริมความปลอดภัยในทุก
โครงการเดือนละคร้ัง โดยคัดเลือกพนักงานที่ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางาน สวมใส&อุปกรณ-คุ�มครอง
ความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และเข�าร&วมกิจกรรมความปลอดภัยอย&างสมํ่าเสมอ 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรม
ส&งเสริมความปลอดภัยในทุกโครงการ โดยสังเกตการทํางานของพนักงานว&าสวมใส&อุปกรณ-คุ�มครอง
ความปลอดภัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานเข�าร&วมกิจกรรมความปลอดภัยอย&างสมํ่าเสมอ 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรม
ส&งเสริมความปลอดภัยในทุกโครงการ แต&ยังไม&ได�รับความสนใจเท&าที่ควร อาจเป1นเพราะรางวัลน�อย
และเงื่อนไขในการพิจารณา เช&น ต�องเขียนข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัยจากการสังเกตการทํางาน
ของเพื่อนร&วมงาน และใส&ในกล&องรับความคิดเห็น ซ่ึงมีสัดส&วนของผู�ร&วมกิจกรรมน�อย  
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการจัดกิจกรรมรณรงค-
ส&งเสริม และสร�างแรงจูงใจด�านความปลอดภัย บางท&านให�ความเห็นว&ายังไม&ได�รับความสนใจ
เท&าที่ควร เช&น ของรางวัลไม&จูงใจ สัดส&วนของผู�ร&วมกิจกรรมน�อย อาจจะต�องรณรงค- ปรับเงื่อนไขการ
พิจารณารางวัล และเพิ่มมูลค&าของรางวัลให�จูงใจมากข้ึน 
 3)  ทางบริษัทมีการตรวจสอบอุปกรณ-ตามแผนงานการตรวจสอบประจําเดือน
หรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการตรวจสอบอุปกรณ-ตามแผนการตรวจสอบ 
เป1นการบํารุงรักษา และเตรียมอุปกรณ-ให�พร�อมใช�งานอยู&เสมอ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการตรวจสอบอุปกรณ-ตามแผนการ
ตรวจสอบ โดยเป1นการตรวจโดยช&างไฟฟ^าของบริษัท และตรวจสอบโดยโครงการทุกเดือน  
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการตรวจตรวจสอบอุปกรณ-ตามแผนการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบก&อนการใช�งานทุกวัน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีการตรวจ
ตรวจสอบอุปกรณ-ตามแผนการตรวจสอบ โดยอุปกรณ-ท่ีนํามาใช�งานต�องมีสติ๊กเกอร-รับรองการ
ตรวจสอบติดให�เห็นอย&างชัดเจน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานทุกคน
ทราบดีว&าอุปกรณ-ที่จะนํามาใช�ในการทํางานต�องมีสติ๊กเกอร-รับรองการตรวจสอบติดให�เห็นอย&าง
ชัดเจน มิฉะนั้นจะนํามาใช�งานไม&ได� 
 สรุปผู� รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบ
อุปกรณ-ตามแผนงานการตรวจสอบอย&างสมํ่าเสมอ โดยดูจากสติ๊กเกอร-รับรองการตรวจสอบ และมี
การตรวจสอบก&อนการใช�งานโดยผู�ปฏิบัติงาน  
 4)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และการ
ติดตามผลประจําวัน โดยเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยหรือไม& 
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 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า การตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และ
การติดตามผลประจําวัน ไม&ใช&หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยฝBายเดียว ยังเป1นหน�าท่ีของหัวหน�า
งานด�วย ซ่ึงมีกําหนดไว�อย&างชัดเจนในแผนงานความปลอดภัยฯ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลประจําวัน โดยเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย ที่ต�องตรวจสอบ
ความปลอดภัยร&วมกับหัวหน�างาน 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการติดตามผลประจําวัน เป1นการทํางานร&วมกับเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ท่ีต�องตรวจสอบ
ทุกวันเม่ือมีการปฏิบัติงาน 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีรายงานการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลประจําวันทุกวัน เพื่อกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให�เป1นไปตามข�อกําหนดด�านความปลอดภัยที่โครงการกําหนด 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลประจําวัน โดยเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย 
และหากพบว&ามีการปฏิบัติงานไม&สอดคล�องกับข�อกําหนดด�านความปลอดภัยจะแจ�งให�หัวหน�างาน
แก�ไขทันที 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลประจําวัน โดยเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย เพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให�สอดคล�องกับข�อกําหนดด�านความปลอดภัย 
 5)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และการ
ติดตามผลประจําสัปดาห- โดยตรวจสอบโดยผู�บริหาร ผู�ควบคุมงาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
หรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า  บริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยใน
การทํางาน และการติดตามผลประจําสัปดาห- โดยแต&ละโครงการจะมีแผนการตรวจสอบโดยผู�บริหาร
เป1นประจําทุกสัปดาห- ซ่ึงถ�าไม&ติดภาระกิจสําคัญจะไปร&วมตรวจสอบอยู&เสมอ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน ตามแผนงานของโครงการเป1นประจําทุกสัปดาห- เพื่อติดตามผลการ
ดําเนินงานด�านความปลอดภัยของบริษัท 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ทํางาน และการติดตามผลประจําสัปดาห- โดยบางสัปดาห-จะมีผู�บริหาร วิศวกรโครงการ และ
เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานมาร&วมตรวจสอบด�วย 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลทุกสัปดาห- โดยจะเรียนเชิญผู�บริหาร ผู�ควบคุมงาน เข�าร&วม
ตรวจสอบด�วยเสมอหากไม&ติดภาระกิจสําคัญ 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางาน และการติดตามผลทุกสัปดาห- บางสัปดาห-จะมีผู�บริหารมา
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ตรวจสอบด�วย ถ�าผู�บริหารไม&มาก็จะมีผู�ควบคุมงาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยตรวจสอบอยู&เป1น
ประจํา 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการทํางาน มีการติดตามผลทุกสัปดาห- โดยผู�ควบคุมงาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
บางสัปดาห-จะมีผู�บริหารมาร&วมตรวจสอบด�วย 
 6)  ทางบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือนหรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน ส&วนใหญ&จะตรวจสอบ
ท่ี Work Shop ในสํานักงาน เนื่องจากอยู&นอกโครงการพนักงานอาจจะละเลยในเร่ืองความปลอดภัย 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) เป1นประจําทุกเดือน 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) เป1นประจําทุกเดือน จะมุ&งเน�นที่ 
Work Shop เพราะในโครงการมีการจัดการที่ดีอยู&แล�ว 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) 
เป1นประจําทุกเดือน ก&อนการประชุมประจําเดือน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.)
เป1นประจําทุกเดือน  
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) เป1นประจําทุก
เดือน ที่ Work Shop ของสํานักงาน 
 7)  ทางบริษัทมีรายงานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตาม
มาตรการการแก�ไข ป^องกันหรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทส&งเสริมให�พนักงานรายงานอุบัติเหตุทุก
คร้ังที่เกิดเหตุแม�จะเป1นเหตุการณ-ท่ีไม&มีการบาดเจ็บ หรือไม&มีทรัพย-สินเสียหาย เพ่ือสอบสวนหา
สาเหตุ และกําหนดมาตรการป^องกันแก�ไขเพ่ือไม&ให�เกิดเหตุซํ้าข้ึนอีก 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานอุบัติเหตุ และสอบสวนหา
สาเหตุ เม่ือเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือป^องกัน แก�ไข ไม&ให�เกิดเหตุซํ้า 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงานอุบัติเหตุ และมีการร&วมกัน
สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุ  
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีระบบการ
รายงานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตามแก�ไขป^องกัน โดยเม่ือเกิดอุบัติเหตุจากการ
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ทํางาน ผู�เห็นเหตุการณ-ต�องรายงานหัวหน�างานหรือเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยทันทีเพื่อแจ�งผู�เก่ียวข�อง
เข�าร&วมสอบสวนหาสาเหตุและกําหนดมาตรการแก�ไขป̂องกันอย&างเร&งด&วน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีรายงาน
อุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตามมาตรการการแก�ไข ป̂องกัน 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการรายงานอุบัติเหตุ 
และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตามการแก�ไข ป̂องกัน เพ่ือไม&ให�เกิดเหตุซ้ําข้ึนอีก 
 8)  ทางบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือนหรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) อย&างน�อยเดือนละหน่ึงคร้ัง ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด โดยผู�จัดการฯยังได�รับการแต&งตั้งให�เป1นกรรมการผู�แทนระดับบังคับบัญชาในคณะกรรมการ
ความปลอดภัยฯด�วย 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ทุกเดือน 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ทุกเดือน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ทุกเดือน ตามที่
กฎหมายกําหนด โดยมีเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพทําหน�าท่ีเป1นกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ทุกเดือน โดย
สาระสําคัญของการประชุมเป1นการติดตามการดําเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย และร&วมกัน
พิจารณาในประเด็นต&าง ๆ ท่ีเป1นประโยชน-ต&อพนักงาน เพ่ือให�การทํางานมีความปลอดภัยมากข้ึน 
 สรุปผู� รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) อย&างสมํ่าเสมอ
ทุกเดือน 
 9)  ทางบริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป�หรือไม&  
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1น
ประจําทุกป� สําหรับป� พ.ศ. 2564 มีการซ�อมที่ล&าช�ากว&าแผน เนื่องจากสถานการณ-การแพร&ระบาด
ของโควิด – 19 แต&เม่ือลดระดับความรุนแรงลง และผ&อนปรนให�รวมตัวชุมนุมกันได� บริษัทก็จัดให�มี
การซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิงตามปกติ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อม
ดับเพลิงเป1นประจําทุกป� รวมถึงอบรมการดับเพลิงเบื้องต�นด�วย 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิง
เป1นประจําทุกป�  
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 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อม
แผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป� และมีการอบรมดับเพลิงเบื้องต�นให�กับพนักงานเข�า
ทํางานใหม& และพนักงานท่ีประสงค-จะอบรมทบทวน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อม
แผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป� 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีการซ�อมแผนอพยพ
และซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป� 
 10)  ทางบริษัทมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก&อนเข�าทํางาน ให�พนักงาน
สวมหน�ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให�มีที่ล�างมือหรือแอลกอฮอล-เจล กําหนดให�มีการเว�นระยะห&างลด
การสัมผัส ตรวจหาเช้ือให�พนักงานเป1นระยะ ส&งเสริมให�พนักงานได�รับวัคซีนหรือไม& 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทต�องปฏิบัติมาตรการป^องกัน โควิด – 19 
อย&างเคร&งครัด เพราะถ�าเกิดการติดเช้ือ และมีการแพร&ระบาดเป1นวงกว�าง ย&อมส&งผลกระทบต&อ
สุขภาพของพนักงาน และธุรกิจของบริษัท เนื่องจากพนักที่ปBวยต�องไปรักษาตัว พนักงานท่ีสัมผัส
ใกล�ชิดต�องกักตัว ทําให�ไม&มีคนทํางาน งานต�องล&าช�าเสร็จไม&ทันตามแผน อาจจะโดนปรับได� 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการปฏิบัติมาตรการป^องกัน  
โควิด – 19 อย&างเคร&งครัด ส&งเสริมผลักดันให�พนักงานเข�ารับวัคซีนให�เร็วที่สุด และการตรวจหาเช้ือให�
พนักงานเป1นระยะด�วยชุดตรวจ ATK ท่ีมีราคาสูง ทําให�เกิดต�นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน  
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการปฏิบัติมาตรการป^องกันโควิด – 19 
อย&างเคร&งครัด ถ�าเกิดการติดเช้ือ 1 คน คนที่ทํางานใกล�ชิด ต�องหยุดงาน ต�องกักตัวไม&น�อยกว&า 14 วัน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการ
ปฏิบัติมาตรการป̂องกัน โควิด – 19 อย&างครบถ�วนตามที่ภาครัฐแนะนํา รวมถึงต�องกํากับดูแลให�
พนักงานปฏิบัติมาตรการป^องกันอย&างเคร&งครัด นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการ
ปฏิบัติมาตรการป^องกันโควิด – 19 อย&างเคร&งครัดในสถานประกอบการ แต&หลังจากเลิกงานไม&ทราบ
ว&าพนักงานจะเคร&งครัดในการป^องกันตนเองตามมาตรการหรือไม& 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ทางบริษัทมีการปฏิบัติ
มาตรการป^องกันโควิด – 19 อย&างเคร&งครัด การกํากับดูแล ให�พนักงานปฏิบัติมาตรการป^องกัน 
กระทําได�เฉพาะในสถานประกอบการเท&านั้น ส&วนหลังจากเลิกงานคงทําได�แค&การขอความร&วมมือให�
พนักงานปฏิบัติมาตรการป^องกันโควิด – 19 เพื่อป̂องกันตัวพนักงาน และครอบครัว และไม&นําเช้ือมา
ติดเพื่อนพนักงานในบริษัท เกิดการแพร&ระบาดเป1นวงกว�าง ทําให�ส&งผลกระทบต&อสุขภาพของ
พนักงาน และธุรกิจของบริษัท 
 
 4.2.3  คําถามด�านป\จจัยผลลัพธ3 (Output) 
 1)  พนักงานให�ความร&วมมือ หรือมีส&วนร&วมในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ทางบริษัทจัดข้ึนหรือไม& อย&างไร 
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 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทส&วนใหญ&ให�ความร&วมมือ และมี
ส&วนร&วมในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานด�วยดี
เสมอมา จะมีพนักงานบางส&วนของผู�รับเหมาช&วงท่ีมารับงานเป1นระยะเวลาส้ัน ๆ ซ่ึงบริษัทได�พยายาม
ขอความร&วมมือ และส่ือสารไปยังผู�บริหารของผู�รับเหมาช&วงทุกราย ให�กําชับกับพนักงานให�ร&วมมือ 
และเข�ามามีส&วนร&วมในกิจกรรมความปลอดภัยฯ ท่ีบริษัทดําเนินการ 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทให�ความร&วมมือ และมีส&วน
ร&วมในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยฯอย&างดี แต&ขาดการมีส&วนร&วมในการแสดงความคิดเห็นส&วน
ใหญ&จะเข�ามาร&วมรับฟEงอย&างเดียว 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทให�ความร&วมมือในการเข�าร&วม
กิจกรรม แต&ยังมีส&วนร&วมน�อย ไม&กล�าแสดงออกทําให�บางคร้ังไม&แน&ใจว&าพนักงานเข�าใจหรือไม& 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทส&วน
ใหญ&ให�ความร&วมมือดี แต&ขาดการมีส&วนร&วมบ�างในบางกิจกรรม เช&น กิจกรรมที่ต�องเขียน ต�องแสดง
ความคิดเห็น หรือข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัย เป1นต�น 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทส&วน
ใหญ&ให�ความร&วมมือดี 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พนักงานของบริษัทส&วนใหญ&ให�
ความร&วมมือดี เข�าร&วมกิจกรรมเสมอ แต&ขาดการมีส&วนร&วมในบางกิจกรรมที่ต�องต�องเขียน ต�องแสดง
ความคิดเห็น หรือข�อเสนอแนะด�านความปลอดภัย มักจะไม&ค&อยกล�าแสดงออก 
 2)  จากการดําเนินงานที่ผ&านมา บริษัทมีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนแต&ไม&ร�ายแรงถึงข้ันหยุดงาน 
จะมีอุบัติเหตุจากการโดนวัสดุทับกระแทกมือ โดนแตนต&อยขณะเข�าไปปฏิบัติงาน เป1นอุบัติเหตุข้ัน
ปฐมพยาบาล ในป� พ.ศ. 2564 ไม&มีอุบัติเหตุเลย 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีอุบัติเหตุบ�าง แต&ไม&มีอุบัติเหตุถึงข้ัน
หยุดงาน 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีอุบัติเหตุแต&ไม&ถึงข้ันหยุดงาน 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า ป� พ.ศ. 2564 ไม&มี
อุบัติเหตุเลย แต&ย�อนหลังไป ป� พ.ศ. 2563 มีอุบัติเหตุข้ันปฐมพยาบาล 4 คร้ัง เป1นอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การทํางาน 2 คร้ัง และโดนแตนต&อย 2 คร้ัง ซ่ึงไม&ถึงข้ันต�องหยุดงาน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีอุบัติเหตุแต&ไม&
ถึงข้ันหยุดงาน 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนจากการ
ทํางาน แต&ไม&ร�ายแรงถึงข้ันหยุดงาน 
 3)  บริษัทของท&านดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม 
ในการทํางานสอดคล�องตามข�อกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวข�องหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อม ในการทํางานสอดคล�องตามข�อกําหนด และกฎหมาย 
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 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานตามกฎหมาย ส&วนการปฏิบัติที่ไม&สอดคล�องตามข�อกําหนด
ของผู�ว&าจ�าง มีการแก�ไขทันทีที่ตรวจพบ  
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อม ในการทํางานสอดคล�องตามกฎหมาย ส&วนการปฏิบัติท่ีไม&สอดคล�องตาม
ข�อกําหนดของผู�ว&าจ�าง ส&วนใหญ&จะเป1นเร่ืองของการสวมใส&อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยไม&
เหมาะสม ไม&ถูกประเภท 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ในการทํางานสอดคล�องตามกฎหมาย ส&วน
ข�อกําหนดท่ีเก่ียวข�อง มีไม&สอดคล�องบ�างบางคร้ัง เม่ือตรวจสอบจะดําเนินการแก�ไขทันที 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ในการทํางานได�สอดคล�องตามกฎหมาย 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทดําเนินงานด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ในการทํางานสอดคล�องตามกฎหมาย ส&วนข�อกําหนดที่
เก่ียวข�อง ตรวจพบความไม&สอดคล�องบ�างบางคร้ัง และดําเนินการแก�ไขทันที 
 4)  ตั้งแต&มีการแพร&ระบาดของเช้ือโควิด – 19 บริษัทของท&านพบพนักงานติดเช้ือโค
วิด – 19 บ�างหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีพนักงานติดเช้ือโควิด – 19 7 คน เป1นพนักงานของ
บริษัท 4 คน และเป1นพนักงานของผู�รับเหมาช&วง 3 คน โชคดีท่ีไม&แพร&ระบาดไปมากกว&าน้ี 
 วิศวกรโครงการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีพนักงานติดเช้ือโควิด – 19 ช&วงที่มีการระบาด
มาก ๆ แต&สามารถแยกกักตัวได�อย&างรวดเร็ว จึงไม&แพร&กระจาย 
 หัวหน�างาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีพนักงานติดเช้ือโควิด – 19 ช&วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 
พ.ศ. 2563 แต&ไม&แพร&กระจาย 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า มีพนักงานติดเช้ือโควิด – 19 
จากการสอบสวนพบว&า ติดมาจากนอกบริษัท โดยตรวจพบจากการตรวจ ATK จึงทําการจัดกลุ&มผู�สัมผัส
ใกล�ชิด และแยกกักตัวอย&างรวดเร็ว เพื่อป^องกันการแพร&กระจายสู&พนักงานทั่วไป 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการ ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า บริษัทพบพนักงานติด
เช้ือโควิด – 19 จากการตรวจ ATK แต&ยังไม&แพร&ระบาด แยกกักตัว และทางราชการมารับเข�าไปรักษา
ท่ีโรงพยาบาลสนาม 
 สรุปผู�รับการสัมภาษณ-ทุกคน ตอบข�อสัมภาษณ-ว&า พบพนักงานติดเช้ือโควิด – 19 
จํานวน 7 คน โดยตรวจพบจากการตรวจ ATK มีการจัดกลุ&มผู�สัมผัสใกล�ชิด และแยกกักตัวอย&าง
รวดเร็ว ไม&มีการแพร&ระบาดไปสู&พนักงานทั่วไป 
 
 4.2.4  คําถามความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
 1)  ท&านคิดว&าอะไรที่เป1นปEญหาและอุปสรรค ด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงมาตรการป̂องกัน โควิด – 19 ของบริษัท 
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 ผู�จัดการฯ ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนในช&วงเวลานี้ของบริษัท 
คือ งบประมาณที่ต�องจัดสรรเพ่ิมมากข้ึนจากการดําเนินมาตรการป̂องกันโควิด – 19 ท่ีอยู&
นอกเหนือจากงบประมาณที่กําหนดไว�ในแผน เช&น การตรวจ ATK ให�กับพนักงาน และผู�รับเหมาช&วง 
การปรับปรุงสภาพแวดล�อมในที่พัก สนับสนุนการเว�นระยะห&างเพื่อไม&ให�พนักงานติดเช้ือ เป1นต�น โดย
บริษัทได�พยายามอย&างเต็มท่ีในกํากับดูแลพนักงานในระหว&างปฏิบัติงาน ส&วนหลังจากเลิกงาน หรืออยู&
นอกบริษัท ต�องอาศัยความร&วมมือของพนักงานในการปฏิบัติตามมาตรการอย&างเคร&งครัด ส&วนปEญหา
และอุปสรรคด�านการจัดการความปลอดภัยฯ จากที่ได�รับรายงานมา จะเป1นเร่ืองของบทบาทหน�าที่
ด�านความปลอดภัยฯของหัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิคที่กํากับ
ดูแลการปฏิบัติงานในภาคสนามยังไม&ดีเท&าท่ีควร ยังพบการปฏิบัติที่ไม&สอดคล�องกับข�อกําหนดของผู�
ว&าจ�าง 
 วิศวกรโครงการ คนที่ 1 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงมาตรการป^องกันโควิด – 19 
ของบริษัท ว&าพนักงานส&วนใหญ&เข�าใจและให�ความร&วมมือเป1นอย&างดี จะมีพนักงานของผู�รับเหมาช&วง
บางส&วนท่ียังมีพฤติกรรมไม&ปลอดภัย โดยเฉพาะกรณีการทํางานที่เร&งรีบ ที่ให�ความสําคัญของงานมาก
ว&าความปลอดภัย ส&วนมาตรการป^องกันโควิด – 19 ของบริษัท ต�องให�ความรู� และขอความร&วมมือให�
พนักงานดูแลตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการอย&างเคร&งครัดหลังจากเลิกงาน 
 วิศวกรโครงการ คนที่ 2 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา พบว&า ยังมี
ปEญหา ที่เกิดจากพฤติกรรมความปลอดภัยส&วนบุคคลของพนักงานบางคน ท่ีไม&ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย เช&น การสวมใส&สวมใส&อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล เป1นต�น ซ่ึงมีส&วนน�อยแต&
ส&งผลต&อภาพลักษณ-ของบริษัทด�านการจัดการความปลอดภัยฯ 
 หัวหน�างาน คนที่ 1 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัท ที่พบบ&อย ๆ จะเป1นเร่ืองของ
พฤติกรรมการสวมใส&อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล การสวมถุงมือในการทํางานยังมีการ
ละเลย โดยเฉพาะช&วงเวลาท่ีมีการเร&งรีบทํางาน ส&วนเร่ืองของมาตรการป̂องกันโควิด – 19 บริษัท
ปฏิบัติอย&างเคร&งครัด แต&คงควบคุมได�เฉพาะในเขตความรับผิดชอบของบริษัท แต&หลังจากเลิกงานไป
แล�วต�องอาศัยความรับผิดชอบส&วนตัวของพนักงาน บริษัทต�องจ&ายงบประมาณในการจัดซ้ือชุดตรวจ 
ATK เพื่อตรวจพนักงาน และผู�รับเหมาช&วงอย&างต&อเนื่องทุกสัปดาห- 
  หัวหน�างาน คนที่ 2 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัท ที่พบพนักงานเข�าทํางานใหม& ยัง
ขาดความรู�ความเข�าใจในกฎระเบียบความปลอดภัย โดยเฉพาะผู�รับเหมาช&วงที่เข�ามาร&วมงานกับ
บริษัท 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการในคปอ. ตอบข�อสัมภาษณ-ถึงปEญหาและ
อุปสรรคด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีบริษัทต�อง
พิจารณา คือ หัวหน�าที่ควบคุมงานยังขาดความเข�าใจในบทบาทของหัวหน�างานในเร่ืองความปลอดภัย 
ยังมองว&าเป1นหน�าที่ของเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย ให�ความสําคัญกับการทํางานให�เสร็จ มากกว&าการ
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ทํางานให�ปลอดภัย ทําให�ละเลยข�อกําหนด หรือกฎความปลอดภัยที่ต�องปฏิบัติให�สอดคล�อง
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ คนท่ี 1 ให�ความเห็นในการ
สัมภาษณ-ถึงปEญหาและอุปสรรค ด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานของบริษัท เร่ิมมีปEญหาสืบเน่ืองจากสถานการณ-การแพร&ระบาดของโควิด – 19 ที่เกิด
ปEญหาความล&าช�าในการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมด�านความปลอดภัย การงดเว�นหรือการ
ชลอการจัดกิจกรรมบางอย&างที่ต�องมีการรวมตัวกันของพนักงาน เช&น กิจกรรมการซ�อมแผนอพยพหนี
ไฟประจําป� ที่ต�องเลื่อนการซ�อมไปจากแผนที่กําหนด การอบรมตามกฎหมายต&าง ๆ ที่ต�องเปล่ียน
รูปแบบเป1นการอบรมออนไลน- เป1นต�น ทําให�การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทไม&เป1นไปตามแผนงานที่กําหนดไว� 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ คนที่ 2 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึง
ปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ของบริษัท พบว&ายังมีหัวหน�างานของผู�รับเหมาช&วงบางคนท่ียังปฏิบัติงานไม&สอดคล�องกับกฎความ
ปลอดภัย และปล&อยปะละเลยให�ผู�ปฏิบัติงานทํางานโดยไม&ควบคุมให�สอดคล�องกับข�อกําหนด โดยให�
เหตุผลว&างานเร&งด&วน งานอยู&นอกเหนือจากแผนงานท่ีวางแผนไว� เม่ือมีการตรวจสอบพบจากผู�ว&าจ�าง
ส&งผลให�บริษัทโดนตําหนิว&าปฏิบัติงานตํ่ากว&ามาตรฐาน ซ่ึงมีผลต&อความเช่ือม่ันของลูกค�า หรือผู�ว&าจ�าง 
  เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค คนท่ี 1 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึง
ปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
เกิดจากผู�รับเหมาช&วงที่เข�ามาร&วมงานกับบริษัท ไม&ปฏิบัติตามข�อกําหนดด�านความปลอดภัยของ
บริษัท โดยเฉพาะหัวหน�างานของผู�รับเหมามักให�ความสําคัญกับการทํางานมากกว&าความปลอดภัย 
เร&งทํางานให�เสร็จอย&างเดียว สุดท�ายเม่ือผู�ว&าจ�างตรวจสอบพบ ทําให�เกิดผลกระทบต&อบริษัท ทําให�
ลูกค�าขาดความเช่ือม่ัน ส&วนมาตรการป^องกันโควิด – 19 บริษัทดําเนินการได�ดีมาก แต&น&าจะมีปEญหา
เร่ืองงบประมาณที่เพิ่มข้ึนแน&นอน เพราะต�องตรวจ ATK ให�กับพนักงาน และผู�รับเหมาช&วงทุกสัปดาห- 
ต�องใช�งบประมาณจํานวนมาก 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค คนที่ 2 ตอบข�อสัมภาษณ-ถึง
ปEญหาและอุปสรรคด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน
ของบริษัท ท่ีผ&านมาส&วนใหญ&จะเป1นปEญหาด�านการส่ือสารกับหัวหน�างานถึงแผนการทํางานในแต&ละ
วัน ทําให�ไม&ทราบถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึน จะต�องจัดเตรียมการป^องกันอย&างไร และหัวหน�างานบางคน
ยังไม&ทราบกฎระเบียบความปลอดภัยที่ดีพอ ไม&ศึกษา Job Safety Analysis (JSA) ให�ละเอียด รวม
ขาดทักษะในการส่ือสารให�พนักงานเข�าใจ ทําให�บางคร้ังปฏิบัติงานไม&สอดคล�องกับข�อกําหนดของ
โครงการ ส&งผลให�โดนหยุดงานเพื่อแก�ไข ทําให�งานล&าช�า 
 2)  ท&านมีข�อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และมาตรการป^องกันโควิด – 19 ของบริษัท เพื่อให�มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม& อย&างไร 
 ผู�จัดการฯ ได�กล&าวถึงที่ผ&านมาบริษัทมีผลการประเมินด�านการจัดการความ
ปลอดภัยฯและด�านคุณภาพ อยู&ในระดับดีมากมาตลอดแต&ก็มีส่ิงที่บริษัทต�องปรับปรุง เพ่ือให�บริษัท
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ได�รับความไว�วางใจและสร�างความเช่ือม่ันให�ลูกค�า โดยต�องพัฒนาบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู�รับเหมา
ช&วง ให�มีจิตสํานึกด�านความปลอดภัยฯ ทั้งการให�ความรู�ด�านความปลอดภัยฯ การทบทวนกฎระเบียบ
ด�านความปลอดภัยฯของบริษัทให�เข�มงวดมากข้ึน โดยเฉพาะการส&งเสริมให�หัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่
ความปลอดภัยในการทํางาน เข�าใจในบทบาทหน�าที่ด�านความปลอดภัยฯ สามารถกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให�เป1นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยได�อย&างมีประสิทธิภาพ 
 วิศวกรโครงการ คนที่ 1 ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมว&า อยากให�ผู�บริหารมาพบปะ
กับพนักงานให�มากข้ึน เพื่อส่ือสารนโยบายด�านความปลอดภัยฯ รวมถึงมาตรการป^องกันโควิด – 19 
ของบริษัท บริษัทควรคัดเลือกผู�รับเหมาช&วงที่เข�ามาทํางานช่ัวคราวที่ยอมรับในกฎระเบียบด�านความ
ปลอดภัยของบริษัท และข�อกําหนดของลูกค�า หรือผู�ว&าจ�าง 
 วิศวกรโครงการ คนท่ี 2 ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมว&า บริษัทต�องเสริมสร�างการรับรู� 
ความเข�าใจ หรือกําหนดให�เร่ืองความปลอดภัยเป1นหน�าที่ของทุกคน ไม&ใช&หน�าที่ของเจ�าหน�าท่ีความ
ปลอดภัยหรือหัวหน�างาน พนักงานทุกคนต�องมีส&วนร&วมในการดูแลความปลอดภัยของตนเอง และ
เพ่ือนร&วมงาน ถ�าพนักงานทุกคนสามารถทํางานด�วยความปลอดภัยโดยไม&ต�องมีเจ�าหน�าที่ความ
ปลอดภัยหรือหัวหน�างาน มาคอยกํากับดูแลน&าจะเป1นความปลอดภัยที่ย่ังยืน 
 หัวหน�างาน คนที่ 1 ให�ข�อเสนอแนะเพิ่มเติมว&า อยากให�เจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
มีการประชาสัมพันธ-ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัยกับพนักงานให�มากข้ึน ผ&านช&องทาง เช&น บอร-ด
ประชาสัมพันธ- กลุ&มไลน- การประชุมความปลอดภัยก&อนเร่ิมงาน เป1นต�น 
  หัวหน�างาน คนที่ 2 ให�ข�อเสนอแนะเพิ่มเติมว&า อยากให�เจ�าหน�าที่ความปลอดภัย
ในการทํางานระดับเทคนิค ท่ีอยู&ในภาคสนามแสดงบทบาทหน�าที่ด�านความปลอดภัยให�มากข้ึน ใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให�ความรู� และการกํากับดูแลการสวมใส&อุปกรณ-คุ�มครองความ
ปลอดภัยส&วนบุคคลตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 กรรมการผู�แทนลูกจ�างระดับปฏิบัติการในคปอ. ให�ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมว&า 
บริษัท ต�องให�ความรู� เร่ืองกฎหมาย กฎระเบียบด�านความปลอดภัย เพื่อเสริมสร�างบทบาทของ
หัวหน�างานที่ควบคุมงานให�เป1นผู�นําด�านความปลอดภัย และสามารถควมคุมการทํางานให�ปลอดภัย
สอดคล�องกับกฎหมาย และกฎระเบียบด�านความปลอดภัย 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ คนท่ี 1 ให�ข�อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว&า อยากให�บริษัทพัฒนายกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ที่เป1นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน ISO 45001 เพ่ือให�เกิดการพัฒนา
อย&างต&อเนื่อง ส&งเสริมให�เกิดความปลอดภัยของพนักงาน สร�างภาพลักษณ-ที่ดีขององค-กร และสร�าง
ความเช่ือม่ันให�กับลูกค�า 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ คนท่ี 2 ให�ข�อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมว&า บริษัทควรคัดเลือกผู�รับเหมาช&วงที่จะมาร&วมงานกับบริษัท มีการกําหนดให�มีการจัดการ
ความปลอดภัยอยู&ในเงื่อนไขของการจัดซ้ือจัดจ�าง รวมถึงผู�บริหารของผู�รับเหมาต�องมีนโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีสอดคล�องกับนโยบายของบริษัท 
 เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค คนที่ 1 ให�ความคิดเห็นและ
ข�อเสนอแนะ เก่ียวกับการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ



100 
 

  

ทํางานของบริษัท โดยอยากให�บริษัทพิจารณาในการคัดเลือกบริษัทผู�รับเหมาช&วง ที่มีทัศนคติท่ีดีด�าน
ความปลอดภัย โดยเฉพาะหัวหน�างานที่จะมาควบคุมงาน สําหรับผู�ปฏิบัติงาน บริษัทผู�รับเหมาช&วง
ต�องมีการอบรมให�ความรู�เพ่ือให�เกิดทักษะการทํางานที่ปลอดภัยก&อนมาปฏิบัติงาน 
 เจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค คนท่ี 2 ให�ข�อเสนอแนะว&า
บริษัท ควรมีการคัดเลือกหัวหน�างานท่ีมีทักษะด�านความปลอดภัย ควบคู&ไปกับทักษะการควบคุมงาน
หรือมีการทดสอบความรู�ด�านกฎระเบียบความปลอดภัยในงานที่ต�องควบคุม 
 
4.3  ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา 
 
 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษาแห&งหน่ึง ในจังหวัดระยอง ผู�ศึกษาได�ทําการศึกษาจากเอกสาร 
หลักฐาน และรายงานที่เก่ียวข�อง และทําการสัมภาษณ-ผู�มีส&วนเก่ียวข�องกับการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน จํานวน 10 คน เพื่อนํามาประเมิน
ประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของ
บริษัทกรณีศึกษา 
 โดยผู�ศึกษาทําการกําหนดเกณฑ-การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตัวชี้วัด โดยแบ&ง
ออกเป1น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4.2 
 
ตารางที่ 4.2  เกณฑ-การประเมินประสิทธิผลจากคะแนนรวมของตัวช้ีวัด 
 

ช&วงคะแนน ระดับ ผลการประเมิน 

> = 90.0 4 ดีมาก 

80.0 – 89.0 3 ดี 

70.0 – 79.0 2 ปานกลาง 

< = 69.0 1 ต�องปรับปรุง 

 
 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ผู�ศึกษาได�ทําการประเมินโดยให�คะแนนตามเกณฑ-การ
ให�คะแนนที่กําหนด โดยประเมินจากปEจจัย 3 ด�าน ได�แก& 1) ด�านปEจจัยเข�า (Input) 2) ด�าน
กระบวนการ (Process) และ 3) ด�านผลผลิต (Output) ซ่ึงได�ผลการประเมินดังต&อไปนี้  

1)  การประเมินผลด�านปEจจัยเข�า (Input)  
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ผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม ใน
การทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ตามตัวช้ีวัดด�านปEจจัยเข�า (Input) แบ&งออกเป1น 12 ตัวช้ีวัด คะแนน
เต็ม 40.0 คะแนน ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3  ผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน ด�านปEจจัยเข�า (Input) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน คะแนน 
ค&าถ&วง
นํ้าหนัก 

ผล
คะแนน 

1.  มีนโยบายและกฎระเบียบความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด   
ล�อมในการทํางาน ประกาศให�พนักงาน
ทุกคนรับทราบท่ัวกัน  

- มีการประกาศให� 
  ทราบ 

3 
 

3 1.11 3.33 - ไม&มีการประกาศให� 
  ทราบ 

2 

- ไม&มีนโยบาย 1 
2.  มีแผนงานความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางานรวมถึงงบประมาณประจําป� 

- มีแผนงานและมีงบ  
  ประมาณเพียงพอ 

3 

3 1.11 3.33 
- มีแผนงานและมีงบ  
  ประมาณไม&เพียงพอ 

2 

- ไม&มีแผนงานและ 
  งบประมาณ 

1 

3. มีการจัดบุคลากร และแผนผังองค-กร
ด�านความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

- เพียงพอมาก 3 
3 1.11 3.33 - ไม&เพียงพอเท&าท่ีควร 2 

- ไม&เพียงพอเลย 1 
4. มีการให�ความรู� และการฝ�กอบรมแก&
ผู�ปฏิบัติงานทุกคนก&อนเร่ิมทํางาน 

- อบรมทุกคร้ังก&อน  
  เร่ิมงาน                    

3 

3 1.11 3.33 
- อบรมเป1นบางคร้ัง 2 
- ไม&มีการอบรม 1 

5.  มี เอกสารแผนงานแสดงขั้ นตอน
ปฏิบัติงาน และการระบุความเ ส่ียง
พร�อมแนวทางป̂องกัน 

- จัดทําทุกคร้ัง 3 
3 1.11 3.33 - จัดทําบางคร้ัง 2 

- ไม&มีการจัดทํา 1 
6. มีอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัย
ส& วนบุคคลตามลักษณะงาน อย& า ง
เหมาะสม 

- จัดเตรียมครบถ�วน 3 
3 1.11 3.33 - จัดเตรียมไม&เพียงพอ 2 

- ไม&มีการจัดเตรียม 1 
7. มีการจัดเตรียมป̂ายเตือนอันตราย 
และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย ท่ี
เพียงพอ 

- จัดเตรียมครบถ�วน 3 

3 1.11 3.33 
- จัดเตรียมไม&ครบทุก 
  พ้ืนท่ี 

2 

- ไม&มีการจัดเตรียม 1 
8. จัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงในท่ีทํางาน
ท่ีเพียงพอและมีจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

- จัดเตรียมครบถ�วน 3 
3 1.11 3.33 - จัดเตรียมไม&เพียงพอ 2 

- ไม&มีการจัดเตรียม 1 
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ตารางท่ี 4.3  (ต&อ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน คะแนน 
ค&าถ&วง
นํ้าหนัก 

ผล
คะแนน 

9. การจัดเตรียมสวัสดิการ ด�านท่ีพัก นํ้า
ด่ืม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะท่ีเพียง 
พอ 

- จัดเตรียมครบถ�วน 3 
3 1.11 3.33 - จัดเตรียมไม&เพียงพอ 2 

- ไม&มีการจัดเตรียม 1 
10.  มี กา ร จัด เต รี ยม อุ ปก ร ณ- ป ฐ ม
พยาบาล ในหน&วยงาน 

- จัดเตรียมครบถ�วน 3 

3 1.11 3.33 - จัดเตรียมไม&เพียงพอ 2 
- ไม&มีการจัดเตรียม 1 

11. มีการจัดบอร-ดนิทรรศการเ พ่ือ
เผยแพร& และประชาสัมพันธ- ข�อมูล
ข&าวสารด�านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 

- ติดประชาสัมพันธ-   
  สมํ่าเสมอ 

3 

3 1.11 3.33 
- ติดประชาสัมพันธ-เป1น 
  บางคร้ัง   

2 

- ไม&มีการประชาสัม  
  พันธ- 

1 

12. มีมาตรการป̂องกันโควิด – 19 - ปฏิบัติเป1นประจํา 3 
3 1.11 3.33 - ปฏิบัติเป1นบางคร้ัง 2 

- ไม&มีการปฏิบัติ 1 
รวมคะแนนท่ีได�   36.0 1.11 40.0 

 
 ผลการประเมิน พบว&า บริษัทกรณีศึกษา ได�คะแนนประเมินการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ด�านปEจจัยเข�า (Input) ได�คะแนนรวม 40.0 
คะแนน คิดเป1นร�อยละ 100 ผลการประเมินอยู&ในระดับดีมาก 
 2)  การประเมินผลด�านกระบวนการ (Process) 
 ผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ตามตัวช้ีวัดด�านกระบวนการ (Process) แบ&งออกเป1น 10 ตัวช้ีวัด 
มีคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน ดังแสดงไว�ในตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที่ 4.4  ผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน ด�านกระบวนการ (Process) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน  คะแนน 
ค&าถ&วง
นํ้าหนัก 

ผล
คะแนน 

1. มีการสนทนาด�านความปลอดภัย 
ก&อนเร่ิมงานทุกวัน 

- จัดกิจกรรมทุกวัน 3 
3 1.00 3.00 - จัดกิจกรรมบางวัน 2 

- ไม&มีการจัดกิจกรรม 1 
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม 
ความปลอดภัย 

- จัดกิจกรรมทุกเดือน 3    



103 
 

  

ตารางที่ 4.4  (ต&อ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน คะแนน 
ค&าถ&วง
นํ้าหนัก 

ผล
คะแนน 

 - จัดกิจกรรมบางคร้ัง 2 
3 1.00 3.00 

- ไม&มีกิจกรรมเลย 1 
3. มีการตรวจสอบอุปกรณ- ตาม
แผนงานการตรวจสอบท่ีกําหนด 

- ตรวจสอบตามแผน 3 

3 1.00 3.00 - ตรวจสอบเป1นบางคร้ัง 2 

- ไม&มีการตรวจสอบ 1 
4. มีรายงานตรวจสอบความปลอดภัยใน
การทํางานและการติดตามผลประจําวัน 
โดยเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัย 

- ตรวจสอบทุกวัน 3 

3 1.00 3.00 - ตรวจสอบบางวัน 2 

- ไม&มีการตรวจสอบ 1 

5. มีการตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ทํางานและการติดตามผลประจําสัปดาห-
โดยผู�บริหาร,ผู�ควบคุมงานและเจ�าหน�าท่ี
ความปลอดภัย 

- ตรวจสอบทุกสัปดาห- 3 

3 1.00 3.00 - ตรวจสอบบางสัปดาห- 2 

- ไม&มีการตรวจสอบ 1 

6. มีการตรวจสอบโดยคณะ กรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) 

- ตรวจสอบทุกเดือน 3 

2 1.00 2.00 - ตรวจสอบบางเดือน 2 

- ไม&มีการตรวจสอบ 1 
7. มีการประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ 
แวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) 
ประจําเดือน 

- มีการประชุมทุกเดือน 3 

3 1.00 3.00 - มีการประชุมบางเดือน 2 

- ไม&มีการประชุม 1 
8. มีการรายงานอุบัติเหตุ พร�อมการ
ติดตามมาตรการแก�ไข 

- ทํารายงานทุกคร้ัง 3 

3 1.00 3.00 - ทํารายงานบางคร้ัง 2 

- ไม&มีการรายงาน 1 
9. มีรายงานการซ�อมแผนอพยพ และ
ซ�อมดับเพลิงประจําป� 

- มีการซ�อมแผนประจําป� 3 

3 1.00 3.00 - มีการซ�อมแผนบางป� 2 

- ไม&มีการซ�อมแผน 1 
10. มีการดําเนินงานตามมาตรการ
ป̂องกันโควิด – 19 

- ดําเนินการทุกวัน 3 

3 1.00 3.00 - ดําเนินการบางวัน            2 

- ไม&มีการดําเนินการ 1 
รวมคะแนนท่ีได�  29.0 1.00 29.0 
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 ผลการประเมินพบว&า บริษัทกรณีศึกษาได�คะแนนประเมินการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ด�านกระบวนการ (Process) ได�คะแนนรวม 
29.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 96.7 ผลการประเมินอยู&ในระดับดีมาก 
 3)  การประเมินผลด�านผลผลิต (Output) 
 การประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม       
ในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ตามตัวช้ีวัดด�านผลผลิต (Output) แบ&งออกเป1น 4 ตัวช้ีวัด         
มีคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน ดังแสดงไว�ในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  ผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ

ทํางาน ด�านผลผลิต (Output) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ3ให�คะแนน คะแนน 
ค&าถ&วง
นํ้าหนัก 

ผล
คะแนน 

1. การเข�าร&วมกิจกรรมสนทนาด�าน
ความปลอดภัย ก&อนเร่ิมงานทุกวัน 

- มากกว&าร�อยละ 90.0         3 
2 2.50 5.00 - ร�อยละ 80.0 2 

- น�อยกว&าร�อยละ 70.0 1 
2. อุบัติเหตุจากการทํางาน - ไม&มีอุบัติเหตุเลย 3 

2 2.50 5.00 
 - มีอุบัติเหตุหยุดงาน   

   มากกว&า 3 วัน 

2 

 - มีอุบัติเหตุหยุดงาน  
  น�อยกว&า 3 วัน 

1 

3. การดําเนินงานด�านความปลอดภัยฯ   
สอดคล�องกับข�อกําหนด และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข�อง 

- สอดคล�อง 3 

2 2.50 5.00 - ไม&สอดคล�องบางส&วน 2 
- ไม&สอดคล�องเลย 1 

4. พนักงานท่ีติดเช้ือโควิด – 19 -  ไม&พบพนักงานติดเชื้อ 3 

2 2.50 5.00 -  พนักงานติดเชื้อไม&แพร&ระบาด 2 

-  พนักงานติดเชื้อจํานวนมาก 1 
รวมคะแนนท่ีได�     8.00 2.50 20.0 

 
 ผลการประเมิน พบว&า บริษัทกรณีศึกษาได�คะแนนประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ด�านปEจจัยผลผลิต (Output) ได�คะแนนรวม 20.0 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 66.7 ผลการประเมินอยู&ในระดับ “ต�องปรับปรุง” 
 สรุปผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ด�านปEจจัยเข�า (Input) ด�านกระบวนการ (Process) และด�านผลผลิต 
(Output) พบว&า คะแนนรวมที่ได� 40.0, 29.0 และ 20.0 คะแนน ตามลําดับ สรุปการประเมินผลการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา ได�ผล
คะแนนรวม 89.0 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน อยู&ในระดับ “ดี” ดังตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  สรุปผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานของบริษัทกรณีศึกษา 

 

องค3ประกอบ คะแนน คะแนนท่ีได� ร�อยละ ผลการประเมิน 
ด�านปEจจัยเข�า (Input) 40.0 40.0 100 ดีมาก 
ด�านปEจจัยกระบวนการ (Process) 30.0 29.0 96.7 ดีมาก 
ด�านปEจจัยผลผลิต (Output) 30.0 20.0 66.7 ต�องปรับปรุง 

รวมคะแนน 100 89.0 89.0 ดี 
 
4.4  ผลการวิเคราะห3การประเมินผล การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
 จากการที่ผู�ศึกษาได�ทําการประเมินผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ผู�ศึกษาได�นําการวิเคราะห- SWOT Analysis 
(SWOT) มาเป1นเคร่ืองมือในการวิเคราะห- เพ่ือให�ทราบจุดแข็งและจุดอ&อนจากสภาพแวดล�อมภายใน 
และวิเคราะห-โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก ที่ส&งผลกระทบต&อการจัดการด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที่ 4.7  การวิเคราะห- SWOT Analysis (SWOT) 
 

สภาพแวดล�อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ&อน (Weaknesses) 

1. ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการจัดการด�าน
ความปลอดภัยฯ โดยมีการประกาศนโยบายให�
พนักงานรับทราบ จัดทําแผนในการดําเนิน
กิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุน
ทรัพยากรอย&างเพียงพอ 
2. มีการจัดให�มีบุคลากรทําหน�าที่ดูแล รับผิดชอบ
ด�านความปลอดภัยฯโดยเฉพาะ 
3. พนักงานได�รับการอบรมหลักสูตรด�านความ
ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด 

1. หัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยฯ มี
ความรู�ในกฎระเบียบด�านความปลอดภัย และ
ภาวะผู�นําในการควบคุมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานไม&เพียงพอ  
2. พนักงานบางส&วน และผู�รับเหมาช&วง ยังขาด
ความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยฯ 
3. การกํากับดูแลพนักงานและผู�รับเหมาช&วงตาม
มาตรการป^องกันโควิด – 19 ควบคุมได�เฉพาะใน
พื้นที่ทํางาน หลังจากเลิกงานไม&สามารถควบคุมได�  
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ตารางที่ 4.7  (ต&อ) 
 

สภาพแวดล�อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. การก&อสร�างและปรับปรุงโรงงานขยายกําลัง
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมป` โตร เคมี  มี
แนวโน�มการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 
2. บริษัทผ&านการคัดเลือก และข้ึนทะเบียนเป1น
ผู�ค�าให�กับบริษัทช้ันนํา ด�านป`โตรเคมีและโรง
กล่ันน้ํามันหลายบริษัทในจังหวัดระยอง และ
กลุ&มโรงงานน้ําตาลทั่วประเทศ 
3. ได�ร&วมงานกับบริษัทที่มีระบบการจัดการ อาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยฯที่เป1นมาตรฐานสากล 
 

1. การแพร&ระบาดของโควิด – 19 ทําให�บริษัท
ต�องจัดสรรงบประมาณเพิ่มข้ึน จากการดําเนิน
มาตรการป^องกันไม&ให�พนักงานติดเช้ือ ซ่ึงส&งผล
กระทบต&อการเข�าทํางานในโครงการ และอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัยของพนักงาน 
2. มีบริษัทคู&แข&งสนใจเข�าร&วมประมูลงานมาก
ข้ึน 
3. การชลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ& 
จากสภาพเศรษฐกิจ 

 
4.5  ข�อเสนอแนะเชิงกลยุทธ3ในการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 

จากการวิเคราะห- SWOT Analysis (SWOT) ในตารางที่ 4.7 ผู�ศึกษาได�นําการวิเคราะห- 
TOWS Matrix (TOWS) เพ่ือกําหนดกลยุทธ-ใน 4 รูปแบบ ตามการจับคู&ระหว&างปEจจัยสภาพแวดล�อม
ภายใน และปEจจัยสภาพแวดล�อมภายนอก ได�แก& กลยุทธ-เชิงรุก (SO) กลยุทธ-เชิงแก�ไข (WO) กลยุทธ-
เชิงป̂องกัน (ST)  และกลยุทธ-เชิงรับ(WT) สําหรับการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา ดังตารางท่ี 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  การวิเคราะห- TOWS Matrix (TOWS) 
 

กลยุทธ3เชิงรุก (SO) กลยุทธ3เชิงแก�ไข (WO) 
 

1. สร�างเสริมระบบการจัดการด�านความปลอดภัย
ฯให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือโอกาสในการ
แข&งขันกับบริษัทอ่ืน ๆ ในธุรกิจเดียวกัน 
2. พิจารณานํามาตรฐานระบบการจัดการด�านความ
ปลอดภัยฯ ท่ี เป1 นสากลหรื อ ISO 45001 มา
ประยุกต-ใช�เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัย 
เสริมสร�างภาพลักษณ-ที่ดี และเพิ่มความเช่ือม่ันให�คู&
ค�า หรือผู�ว&าจ�าง และเกิดการพัฒนาระบบการ
จัดการด�านความปลอดภัยฯ ที่ย่ังยืน 

1. อบรมเพิ่มความรู�ให�พนักงานตระหนักและ
เกิดจิตสํานึกด�านความปลอดในการทํางาน 
และเสริมทักษะในการควบคุมความปลอดภัย
ในการป ฏิบั ติ ง านของ หัวหน� า งาน และ
เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยฯ  
2. คัดเลือกพนักงาน หรือผู�รับเหมาช&วงที่มี
ทัศนคติท่ีดีด�านความปลอดภัย และส่ือสาร
นโยบายความปลอดภัยของบริษัทให�รับทราบ
ก&อนการจ�างงาน 
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ตารางท่ี 4.8  (ต&อ) 
 

กลยุทธ3เชิงปwองกัน (ST) กลยุทธ3เชิงรับ (WT) 
1. จัดสรรงบประมาณให� เพียงพอในการดําเนิน
มาตรการป̂องกันการแพร&ระบาดของโควิด – 19  
2. กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการอย&างเคร&งครัด 
ควบคู&ไปกับการประชาสัมพันธ-ให�ความรู�ในการป^องกัน
ตนเองของพนักงานหลังจากเลิกงาน  
3.มีแผนการตรวจ ATK พนักงานทุกคน รวมถึง
ผู�รับเหมาช&วง อย&างต&อเนื่อง 

1. จัดทําแผนรองรับ ข้ันตอนการปฏิบัติ ข้ันตอน
การติดต&อส่ือสารกรณีพบผู�ติดเช้ือติดเช้ือ หรือ
ผู�ปBวย เพื่อควบคุมการแพร&ระบาดได�อย&างรวดเร็ว 
2. ต�องสร�างการรับรู�ในการป^องกันโรคระบาด   
โควิด – 19 ให�พนักงานเกิดความตระหนัก และ
ให�ความร&วมมือในการป^องกันตนเองหลังจาก
เลิกงาน เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของตัว
พนักงาน ครอบครัว เพื่อนพนักงาน และเพ่ือลด
ผลกระทบจากการที่ผู�ปBวยและผู�สัมผัสใกล�ชิด 
ต�องหยุดงานเพื่อกักตัว ทําให�การดําเนินงาน
ของบริษัทต�องหยุดชงัก 
 

 
สรุปผลการวิเคราะห-การประเมินประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ผู�ศึกษาได�นําการวิเคราะห- SWOT Analysis 
(SWOT) มาเป1นเคร่ืองมือในการวิเคราะห- ทําให�ทราบจุดแข็งและจุดอ&อนจากสภาพแวดล�อมภายใน 
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อมภายนอก ที่ส&งผลกระทบต&อการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยนําการวิเคราะห- TOWS Matrix (TOWS) มากําหนดเป1น
กลยุทธ-ตามการจับคู&ระหว&างปEจจัยสภาพแวดล�อมภายใน และปEจจัยสภาพแวดล�อมภายนอก ได�แก&     
กลยุทธ-เชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแก�ไข (WO) กลยุทธ-เชิงป̂องกัน (ST) และกลยุทธ-เชิงรับ สําหรับการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อ
นําไปสู&การพัฒนาการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางานที่ย่ังยืน 
 



 
 

 

 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และข�อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาค�นคว�าอิสระเร่ือง “ประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหน่ึง ในจังหวัดระยอง” มีวัตถุประสงค-เพื่อศึกษา
การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน เพ่ือศึกษาปEญหาและ
อุปสรรคของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางาน ในสถานการณ-การแพร&ระบาดของโรค โควิด – 19 ของบริษัทกรณีศึกษา วิธีดําเนินการ
วิจัยเป1นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู�ศึกษาใช�วิธีการศึกษาตามกรอบแนวคิด
การศึกษา วิเคราะห-การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของ
บริษัทกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณ-ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) และรวบรวมข�อมูลจากเอกสาร
ของบริษัทกรณีศึกษา และบทความ วารสารวิชาการ สืบค�นข�อมูลจากอินเทอร-เนต (Internet) และ
งานวิจัยท่ีมีผู�เสนอผลการศึกษาไว� จัดทําเกณฑ-การประเมินจากตัวช้ีวัดที่กําหนด ตรวจสอบความถูกต�อง 
ความครบถ�วน และความเช่ือถือได� ตามหมวดหมู& เพื่อให�สะดวกต&อการนํามาวิเคราะห-และนําเสนอ ซ่ึง
เป1นการนําเสนอโดยการบรรยายพร�อมทั้งใช� SWOT Analysis (SWOT) เป1นเคร่ืองมือการวิเคราะห- ให�
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ&อนจากสภาพแวดล�อมภายใน รวมถึงโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อม
ภายนอก และนํา TOWS Matrix (TOWS) วิเคราะห-เพื่อเสนอแนะกลยุทธ-การพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 
 จากการประเมินผลในด�านปEจจัยเข�า (Input) เพ่ือสนับสนุนการจัดการด�านความปลอดภัย   
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา จากตัวช้ีวัด 12 รายการ ได�แก& 
การกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนงาน การจัดบุคลากร การให�ความรู�และการฝ�กอบรม การจัด
อุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล การจัดเตรียมป̂ายเตือนและสัญลักษณ-ความปลอดภัย 
มาตรการป̂องกันและระงับอัคคีภัย การจัดสวัสดิการ การจัดอุปกรณ-ปฐมพยาบาล การประชาสัมพันธ-
ข�อมูลข&าวสารด�านความปลอดภัย และมาตรการป̂องกันโควิด – 19 พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีข�อมูล
การจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และ รายงานที่
เก่ียวข�อง มีคะแนนจากการประเมินด�านปEจจัยเข�า (Input) รวม 40.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 100     
ผลการประเมินอยู&ในระดับ“ดีมาก”  
 จากการประเมินผลด�านกระบวนการ (Process) ในการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา จากตัวช้ีวัด 10 รายการ ได�แก& การ
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สนทนาด�านความปลอดภัยประจําวัน การจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริมความปลอดภัย การตรวจสอบ
สภาพอุปกรณ-เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร การตรวจติดตามความปลอดภัยในการทํางานประจําวัน 
ประจําสัปดาห- และประจําเดือน การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวนอุบัติเหตุ การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน 
การซ�อมแผนป^องกันและระงับอัคคีภัยประจําป� และการดําเนินการตามมาตรการโควิด – 19 พบว&า 
บริษัทกรณีศึกษา ได�คะแนนประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อม
ในการทํางานด�านกระบวนการ (Process)  รวม 29.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน คิดเป1น 
ร�อยละ 96.7 ผลการประเมินอยู&ในระดับ“ดีมาก” 
 ส&วนการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ด�านผลผลิต (Output) แบ&งออกเป1น 4 ตัวช้ีวัด ได�แก& การเข�าร&วม
กิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัยของพนักงาน จํานวนอุบัติเหตุจากการทํางาน การดําเนินงานด�าน
ความปลอดภัยฯ สอดคล�องกับข�อกําหนด และกฎหมายที่เก่ียวข�อง และจํานวนพนักงานที่ติดเช้ือ     
โควิด – 19 พบว&า ได�คะแนนรวม 20.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 66.7     
ผลการประเมินอยู&ในระดับ“ต�องปรับปรุง” 
 สรุปผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ด�านปEจจัยเข�า (Input) ด�านกระบวนการ (Process) และด�านผลผลิต 
(Output) พบว&า คะแนนรวมท่ีได� 40.0, 29.0 และ 20.0 คะแนน ตามลําดับ ได�ผลคะแนนรวม 89.0 
คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน อยู&ในระดับ “ดี” 
 จากการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา โดยการวิเคราะห- SWOT Analysis (SWOT) เพื่อ
ได�ทราบจุดแข็งและจุดอ&อนจากสภาพแวดล�อมภายใน ทราบโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล�อม
ภายนอก สามารถสรุปผลการวิเคราะห-สภาพแวดล�อมของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว  
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา พบว&า บริษัทกรณีศึกษา มีจุดแข็ง คือ 
ผู�บริหารให�ความสําคัญกับการจัดการด�านความปลอดภัยฯ มีการประกาศนโยบายให�พนักงาน
รับทราบ จัดทําแผนในการดําเนินกิจกรรม จัดสรรงบประมาณ และสนับสนุนทรัพยากรอย&างเพียงพอ 
มีการจัดให�มีบุคลากรทําหน�าที่ดูแล รับผิดชอบด�านความปลอดภัยฯ โดยเฉพาะ ส&งเสริมพนักงานให�
ได�รับการอบรมหลักสูตรด�านความปลอดภัยตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีจุดอ&อน ในด�านบุคลากรที่
เป1นหัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยฯ ยังมีความรู�ในกฎระเบียบด�านความปลอดภัย และ
ภาวะผู�นําในการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไม&เพียงพอ มีพนักงานและผู�รับเหมาช&วง บาง
คนยังขาดความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยฯ และการกํากับดูแลพนักงานและผู�รับเหมาช&วงให�
ปฏิบัติตามมาตรการป^องกันโควิด – 19 สามารถควบคุมได�เฉพาะในพื้นที่ทํางาน แต&หลังจากเลิกงาน
ไม&สามารถควบคุมได� 
 ส&วนสภาพแวดล�อมภายนอก มีโอกาสได�รับการจ�างงานอย&างต&อเนื่องจาก การก&อสร�าง และ
การปรับปรุงโรงงานที่มีแนวโน�มขยายตัวเพิ่มมากข้ึน จากการขยายกําลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ป̀โตรเคมี ประกอบกับบริษัทได�ผ&านการคัดเลือก และข้ึนทะเบียนเป1นผู�ค�าให�กับบริษัทช้ันนํา ทั้งด�าน 
ป̀โตรเคมีและโรงกล่ันน้ํามัน หลายแห&งในจังหวัดระยอง และกลุ&มโรงงานน้ําตาล จากการท่ีได�มีโอกาส
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ร&วมงานกับบริษัทที่มีระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยฯ ที่เป1นมาตรฐานสากล ทําให�
บริษัทมีโอกาสในการพัฒนายกกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ ให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 การวิเคราะห- TOWS (TOWS Matrix) เพ่ือกําหนดกลยุทธ-ตามการจับคู&ระหว&างปEจจัย
สภาพแวดล�อมภายใน และปEจจัยสภาพแวดล�อมภายนอก ได�แก& กลยุทธ-เชิงรุก (SO) กลยุทธเชิงแก�ไข 
(WO) กลยุทธเชิงป^องกัน (ST)  และกลยุทธเชิงรับ (WT) ได�แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษาให�เกิดตวาม
ต&อเนื่องและย่ังยืน  
 
5.2  การอภิปรายผล 
 
 ผลการศึกษาเร่ือง “การประเมินประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหนึ่ง ในจังหวัดระยอง” พบว&า ผลการ
ประเมินด�านปEจจัยเข�า (Input) ของบริษัทกรณีศึกษา ได�คะแนนรวม 40.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 
100 ผลการประเมินอยู&ในระดับ “ดีมาก” ผลการประเมินด�านกระบวนการ (Process) ได�คะแนนรวม 
29.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30.0 คะแนน คิดเป1น ร�อยละ 96.7 ผลการประเมินอยู&ในระดับ            
“ดีมาก” ส&วนผลการประเมินด�านผลผลิต (Output) ได�คะแนนรวม 20.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
30.0 คะแนน คิดเป1นร�อยละ 66.7 อยู&ในระดับ “ต�องปรับปรุง” และคะแนนรวมของผลการประเมิน
ท้ัง 3 ด�าน ได�ผลคะแนนรวม 89.0 คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน อยู&ในระดับ “ดี” สามารถสรุป
ประเด็นสําคัญอภิปรายผลของการศึกษาดังนี้ 
 
 5.2.1  ด�านป\จจัยเข�า (Input) จากผลการประเมินอยู&ในระดับ “ดีมาก” เกิดจากการ
กําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ ที่ชัดเจน การมอบหมายให�มีบุคลากรรับผิดชอบด�านความปลอดภัย
อย&างเพียงพอ การส&งเสริมแผนงานความปลอดภัยที่จัดทําข้ึน การสนับสนุนงบประมาณ และ
ทรัพยากรอย&างเพียงพอ ในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว� ทั้งนี้อาจเป1นเพราะว&า ฝBายบริหาร
ของบริษัท มีความมุ&งม่ันและให�ความสําคัญกับการจัดการด�านความปลอดภัย สนับสนุนส&งเสริมการ
ดําเนินตามนโยบายอย&างต&อเน่ือง 
 
 5.2.2  ด�านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินอยู&ในระดับ“ดีมาก” อาจเป1นเพราะว&า
มีการนํานโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ รวมถึงมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงาน มีการส&งเสริมให�
เกิดการเรียนรู�ผ&านการจัดกิจกรรมสนทนาความปลอดภัย การอบรมในหลักสูตรต&าง ๆ มีการ
เสริมสร�างทัศนคติที่ดีด�านความปลอดภัยด�วยกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริมความปลอดภัย มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัย การปรับปรุงแก�ไขสภาพแวดล�อมในการทํางานให�ปลอดภัย มีการดําเนินมาตรการ
ควบคุมและป^องกันโควิด – 19 อย&างต&อเนื่อง 
 
 5.2.3  ด�านผลผลิต (Output) ผลการประเมินอยู&ในระดับ “ต�องปรับปรุง” เกิดจากยังมี
พนักงานบางส&วนไม&เข�าร&วมกิจกรรมด�านความปลอดภัย ยังมีอุบัติเหตุจากการทํางานเกิดข้ึนถึงแม�จะ



111 
 

  

ไม&ร�ายแรงถึงข้ันหยุดงาน มีการดําเนินงานด�านความปลอดภัยฯ ท่ีสอดคล�องกับกฎหมาย แต&ไม&
สอดคล�องกับข�อกําหนดที่เก่ียวข�อง และที่ผ&านมามีพนักงานที่ติดเช้ือโควิด – 19 ทั้งนี้ อาจเป1น
เพราะว&า ยังมีปEจจัยอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต&อประสิทธิภาพในการจัดการด�านความปลอดภัยฯ เช&น พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน การมีส&วนร&วมของพนักงาน เป1นต�น 
 สรุปภาพรวมของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการ
ทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ด�านปEจจัยเข�า (Input) ด�านกระบวนการ (Process) และด�านผลผลิต 
(Output) พบว&า คะแนนรวมท่ีได� 40.0, 29.0 และ 20.0 คะแนน ตามลําดับ ได�ผลคะแนนรวม 89.0 
คะแนน จากคะแนน 100 คะแนน อยู&ในระดับ “ดี”  
 สอดคล�องกับผลการศึกษาของ เฉลิมชัย ใยมุง (2562, น. 77 – 79) ที่ศึกษาประสิทธิผลการ
จัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อม กรณีศึกษา บริษัทก&อสร�างแห&งหน่ึง 
โครงการเปล่ียนฉนวนหุ�มท&อส&งก�าซ ในจังหวัดชลบุรี ที่มีผลการประเมินการจัดการด�านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ของบริษัทกรณีศึกษา ด�านปEจจัยเข�า (Input)        
ด�านกระบวนการ (Process) และด�านผลผลิต (Output) อยู&ในระดับ “ดีมาก”ส&งผลให�สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจากการทํางานลดลง โดยจากการศึกษา พบว&า องค-ประกอบของ
ความสําเร็จ ควรประกอบด�วย ระบบการจัดการที่ดี ผู�บริหารที่มีความมุ&งม่ัน มีแผนการดําเนินงาน      
มีงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
 สอดคล�องกับผลการศึกษาของ กันตภณ เผือกแก�ว (2563, น. 100 – 103) ศึกษาและ
ประเมินประสิทธิผลการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อมในการทํางานที่มี
ผลกระทบต&อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท ป`โตรเคมีแห&งหนึ่งในจังหวัด
ระยอง ท่ีประเมินผลจากปEจจัยนําเข�า ( Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ได�
คะแนนรวม 79.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึงอยู&ในเกณฑ-ปานกลาง โดยพบว&า ไม&มี
ประเด็นปEญหาด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล�อมท่ีมีนัยสําคัญ มีการปฏิบัติได�
สอดคล�องกับกฎหมายท่ีเก่ียวข�องทั้งหมด แต&พบปEญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต&อประสิทธิภาพ
การจัดการความปลอดภัยฯ ได�แก& บุคลากรด�านความปลอดภัยยังมีไม&เพียงพอ พนักงานมีส&วนร&วมใน
กิจกรรมด�านความปลอดภัยฯน�อย พนักงานยังขาดความรู�ความเข�าใจในกฎระเบียบความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน  
 สอดคล�องกับผลการศึกษาของ พลกิจ จงวัชรสถิตย- (2563, น. 91 – 99) ปEจจัยที่ส&งผลต&อ
พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฮอทไลน- (Hotline) การไฟฟ^าส&วนภูมิภาค เขต 1, 2 และ 3 
(ภาคกลาง) ที่กล&าวว&า การไฟฟ^าส&วนภูมิภาค มีการสร�างบรรยากาศความปลอดภัยอย&างเหมาะสม
ผ&านกิจกรรมความปลอดภัย มีการกําหนดนโยบาย บทบาทหน�าที่ ติดตาม และให�การสนับสนุนด�าน
ความปลอดภัยอย&างต&อเนื่อง และชัดเจน ส&งผลให�พนักงานเกิดความตระหนัก รับรู� ให�ความสําคัญกับ
ความปลอดภัย และแสดงพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดี หากพนักงานได�รับส&งเสริมให�เกิดความรู�ด�าน
ความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เช&น กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัยประจําสัปดาห- (Safety Talk) หรือ
การฝ�กอบรมในหลักสูตรทักษะการปฏิบัตงานที่เก่ียวข�องตามวาระการทบทวนโดยหน&วยงาน
ส&วนกลาง จะส&งผลให�พนักงานเกิดความรู�ความเข�าใจและเกิดความชํานาญในงานที่ได�รับมอบหมาย
มากย่ิงข้ึน สามารถลดโอกาสท่ีพนักงานจะลดข้ันตอนการทํางานเนื่องจากได�รับการทบทวนเป1นระยะ ๆ 
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เป1นเหตุให�พฤติกรรมความปลอดภัยแสดงผลในเชิงบวกมากยิ่งข้ึนได� พบว&า บรรยากาศความปลอดภัย
มีอิทธิพลเชิงบวกต&อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานฮอทไลน-ฯ มีค&า β = 0.894 และค&า  
p – value = 0.00 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 และจากการศึกษา พบว&า การจัดการความปลอดภัยฯ ของบริษัทกรณีศึกษา ยังสอดคล�องกับ
แนวคิดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของกรมแรงงาน ตามที่กรม
แรงงานได�ออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553   
ท่ี กําหนดให� นายจ�างต�องจัดให� มีระบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการอย&างน�อยต�องประกอบด�วย 1) นโยบายด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 2) โครงสร�างการบริหารด�านความ
ปลอดภัย อาชีว  อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 3) แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน และการนําไปปฏิบัติ 4) การประเมินผลและทบทวนการจัดการด�าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 5) การดําเนินการปรับปรุงด�านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 
 5.3.1  ข�อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา“ประสิทธิผลของการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหน่ึง ในจังหวัดระยอง” คร้ังน้ีผู�ศึกษาขอ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางานของบริษัทกรณีศึกษา ดังนี้  
 5.3.1.1  กลยุทธ-เชิงรุก   
  1)  สร�างเสริมระบบการจัดการด�านความปลอดภัยฯ ให�มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เพื่อโอกาสในการแข&งขันกับบริษัทคู&แข&งในธุรกิจเดียวกัน  
  2)  พิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการด�านความปลอดภัยฯ ให�เป1น
มาตรฐานสากลหรือ ISO 45001 เพ่ือยกระดับการจัดการความปลอดภัยฯ เสริมสร�างภาพลักษณ-ที่ดี 
และเพิ่มความเช่ือม่ันให�คู&ค�า หรือผู�ว&าจ�าง และเกิดการพัฒนาระบบการจัดการด�านความปลอดภัยฯ   
ท่ีย่ังยืน  
 5.3.1.2  กลยุทธ-เชิงแก�ไข  
  1)  อบรมให�ความรู�แก&พนักงาน เพื่อสร�างความตระหนัก และจิตสํานึกด�าน
ความปลอดในการทํางาน รวมถึงจัดอบรมเสริมทักษะในการควบคุมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ให�กับหัวหน�างาน และเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยฯ 
  2)  พิจารณาคัดเลือกพนักงาน หรือผู�รับเหมาช&วงที่มีทัศนคติท่ีดีด�านความ
ปลอดภัย และส่ือสารนโยบายความปลอดภัยของบริษัทให�รับทราบก&อนการจ�างงาน  
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 5.6.1.3  กลยุทธ-เชิงป̂องกัน 
  1)  พิจารณาจัดสรรงบประมาณให�เพียงพอในการดําเนินมาตรการป^องกัน
การแพร&ระบาดของโควิด – 19 รวมถึงการกํากับดูแล และควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการอย&าง
เคร&งครัด ควบคู&ไปกับการประชาสัมพันธ-ให�ความรู�ในการป^องกันตนเองของพนักงานหลังจากเลิกงาน  
  2)  มีแผนการตรวจ ATK พนักงานทุกคน รวมถึงผู� รับเหมาช&วง อย&าง
ต&อเนื่อง 
 5.3.1.4  กลยุทธ-เชิงรับ 
  1)  จัดทําแผนรองรับ มีข้ันตอนการปฏิบัติ รวมถึงข้ันตอนการติดต&อส่ือสาร
กรณีพบ ผู�ติดเช้ือติดเช้ือ หรือผู�ปBวย เพ่ือควบคุมการแพร&ระบาดได�อย&างรวดเร็ว  
  2)  สร�างการรับรู�ในการป^องกันโรคระบาดโควิด – 19 ให�พนักงานเกิดความ
ตระหนัก และให�ความร&วมมือในการป^องกันตนเองหลังจากเลิกงาน เพ่ือสุขภาพ และความปลอดภัย
ของตัวพนักงาน ครอบครัว เพ่ือนพนักงาน และเพ่ือลดผลกระทบจากการที่ผู�ปBวยและผู�สัมผัสใกล�ชิด 
ต�องหยุดงานเพ่ือกักตัว ทําให�การดําเนินงานของบริษัทต�องหยุดชงัก 
 
 5.3.2  ข�อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต&อไป 
 การศึกษาในคร้ังต&อไป ผู�ศึกษาขอเสนอแนะ ให�ทําการศึกษาปEจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวข�อง
ต&อเนื่องกันดังนี้ 
 1)  ควรมีการศึกษาถึงปEจจัยที่ช&วยเสริมสร�างให�เกิดภาวะผู�นําด�านความปลอดภัยใน
การทํางานของเจ�าหน�าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน�างาน เพื่อให�การควบคุมการทํางานของพนักงาน 
เกิดความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทํางาน 
 2)  ขยายขอบเขตการศึกษารูปแบบการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน โดยศึกษาเปรียบเทียบถึงรูปแบบการดําเนินงานของแต&ละองค-กร 
ในกลุ&มธุรกิจ หรือหน&วยงานที่มีลักษณะการทํางานท่ีใกล�เคียงกัน เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
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แนวคําถามประกอบการสัมภาษณ3ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 

 
เร่ือง  ประสิทธิผลการจัดการด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน   
       การทํางาน: กรณีศึกษา บริษัทแห&งหน่ึง ในจังหวัดระยอง 

 
1. ข�อมูลผู�ให�สัมภาษณ3  

  
1.  ช่ือ...................................... นามสกุล........................................ 
2.  เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย 
3.  อายุ...........ป� 
4.  การศึกษา ( ) ต่ํากว&าป.6 ( ) ป.6 – ม.3 ( ) ม.6 – ปวช ( ) ปวส – อนุปริญญา 
                 ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว&าปริญญาตรี 
5.  ตําแหน&ง................................................. 
6.  ประสบการณ-ทํางาน.................................. 

  
2. ข�อคําถาม 
  
 2.1)  คําถามเกี่ยวกับป\จจัยนําเข�า (Input) 
  1)  ทางบริษัทมีนโยบายและกฎระเบียบ ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน ประกาศให�พนักงานทราบหรือไม& อย&างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2)  ทางบริษัทมีการจัดทําแผนงานและสนับสนุนด�านงบประมาณในการดําเนิน กิจกรรม
ด�านความปลอดภัย เพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3)  ทางบริษัทจัดผังบุคลากรด�านความปลอดภัย โดยมีหน�าที่ความรับผิดชอบตามพื้นที่ที่
ได�รับมอบหมาย อย&างเพียงพอหรือไม& อย&างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4)  ทางบริษัทได�มีการจัดอบรมเพ่ือให�ความรู�เก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน แก&พนักงานทุกคนตามที่กฎหมายกําหนด หรือไม& อย&างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  5)  ทางบริษัทได�มีการจัดเตรียม เอกสาร แผนงานแสดงข้ันตอนการทํางานและการระบุ
ความเส่ียงพร�อมแนวทางป^องกันหรือไม& อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 



119 
 

  

.  6)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-คุ�มครองความปลอดภัยส&วนบุคคล ตามลักษณะงาน 
ให�พนักงานทุกคนหรือไม& อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  7)  ทางบริษัทจัดเตรียมป^ายเตือนอันตราย และสัญลักษณ-ด�านความปลอดภัย ที่เพียงพอ
หรือไม& อย&างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………...  
  8)  ทางบริษัทมีการจัดเตรียมอุปกรณ-ดับเพลิงท่ีเพียงพอ และแยกพื้นที่สูบบุหร่ี จากพ้ืนที่
ทํางาน หรือไม& 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  9)  ทางบริษัทจัดสวัสดิการ ด�านที่พัก น้ําดื่ม และห�องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอ
หรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  10)  มีการจัดเตรียมอุปกรณ-ปฐมพยาบาลไว�ในบริษัท ที่เพียงพอหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  11)  ทางบริษัทมีการจัดบอร-ดนิทรรศการเพื่อเผยแพร&และประชาสัมพันธ- ข�อมูลข&าวสาร
ด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน หรือไม& อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  12)  ทางบริษัทมีการดําเนินมาตรการป^องกัน COVID – 19 โดยมีการปฏิบัติอย&างต&อเนื่อง
หรือไม& 
 …………………………………………………………....…………………………………………………………………… 
 
 2.2)  คําถามเกี่ยวกับกระบวนการ (Process) 
  1)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมสนทนาด�านความปลอดภัยประจําวันหรือไม& และมีแนวโน�ม
เป1นอย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2)  ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมรณรงค-ส&งเสริม และสร�างแรงจูงใจด�านความปลอดภัย
หรือไม& อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3)  ทางบริษัทมีการตรวจสอบอุปกรณ- ตามแผนงานการตรวจสอบประจําเดือนหรือไม& 
อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานและการติดตามผล
ประจําวัน โดยเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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  5)  ทางบริษัทมีรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานและการติดตามผล
ประจําสัปดาห- โดยตรวจสอบโดยผู�บริหาร ผู�ควบคุมงานและเจ�าหน�าท่ีความปลอดภัยหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  6)  ทางบริษัทมีการรายงานการตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือน หรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  7)  ทางบริษัทมีรายงานอุบัติเหตุ และสอบสวนหาสาเหตุ พร�อมการติดตามมาตรการการ
แก�ไข ป^องกันหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  8)  ทางหน&วยงานมีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล�อมในการทํางาน (คปอ.) ประจําเดือนหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  9)  ทางบริษัทมีการซ�อมแผนอพยพและซ�อมดับเพลิงเป1นประจําทุกป�หรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  10)  ทางหน&วยงานมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานก&อนเข�าทํางาน, ให�พนักงานสวม
หน�ากากอนามัยตลอดเวลา, จัดให�มีที่ล�างมือหรือแอลกอฮอล-เจล, กําหนดให�มีการเว�นระยะห&างลด
การสัมผัส, ตรวจหาเช้ือให�พนักงานเป1นระยะ, ส&งเสริมให�พนักงานได�รับวัคซีนหรือไม& 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.3)  คําถามเกี่ยวกับป\จจัยผลลัพธ3 (Output)  
  1)  พนักงานให�ความร&วมมือ หรือมีส&วนร&วมในการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล�อมในการทํางาน ที่ทางหน&วยงานจัดข้ึน หรือไม&อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2)  จากการดําเนินงานที่ผ&านมาทางหน&วยงานมีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน หรือไม& อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  3)  หน&วยงานของท&านดําเนินงานด�านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล�อมใน
การทํางานสอดคล�องตามข�อกําหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง หรือไม&อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  4)  ตั้งแต&มีการแพร&ระบาดของเชื้อ COVID – 19 หน&วยงานของท&านพบพนักงานติดเช้ือ 

COVID – 19 บ�างหรือไม&อย&างไร 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 2.4)  ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ 
  1)  ท&านคิดว&าอะไรที่เป1นปEญหาและอุปสรรค ด�านการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงมาตรการป^องกัน โควิด – 19 ของบริษัท 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2)  ท&านมีข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน รวมถึงมาตรการป^องกัน โควิด – 19 ของบริษัท เพ่ือให� มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน หรือไม& อย&างไร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  



 
 

 

 
ประวัติผู�เขียน 

  
ชื่อ – ชื่อสกุล นายนิรันดร คล�อยเอ่ียม 

 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร-)  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ป�ที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 
 

ตําแหน&งและสถานที่ทํางาน เจ�าหน�าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพ  
บริษัท ดีมายเออร- จํากัด ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง 
จังหวัดระยอง 

  
 




