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   งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการจัดการ  
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง และเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับบริษัทและหน่วยงานอ่ืนๆ   การวิจัยครั้งนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ร่วมกับการ
สังเกตการณ์ในพ้ืนที่และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้รับเหมา 
ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ ได้ประยุกต์หลักการของดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  (Balanced 
Scorecard) พิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  และน าเครื่องมือ SWOT Analysis มาประกอบการ
วิเคราะห์ 

   ผลการศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิผล องค์กรมีแนวทางเป้าหมายชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์กร องค์กรได้น าปัญหามาพิจารณาก าหนดเป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน พนักงานมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมกับกิจกรรม องค์กรมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ  มีนโยบายและ
วิสัยทัศน์ที่ดี บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน งบประมาณเพียงพอ มีการ
ตรวจสอบติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา  องค์กรมีการสร้าง
ความตระหนักให้ความรู้กับพนักงาน มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กร มีการปรับปรุงระบบอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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   The objective of this research is to study effecting factors to the occupational 
safety and environmental management system and to offer guidance for improvement. 
Data were corrected through In-Depth interview, observation and documental review. 
Key informants were management executive,    contactor, local communities and 
government agencies. This research are qualitative research which applying the 
principle of Balanced Scorecard consists of four criteria including; effectiveness, 
stakeholder, management, learning and development. 

   The study found that for management: perspective; the executives pay great 
attention to occupational safety and environmental system and possess a good policy 
and vision towards it. the employees have sufficient knowledge to perform their jobs. 
The budget is sufficient. The monitoring and evaluation systems are also set up as 
routine works. For stakeholder perspective; interested parties,employees, local 
communities and government sectors get involed in the organization is activities. For 
education development; the company raises the employees’ awareness of the 
importance of knowledge and utilizes technology within the organization.  For 
effectiveness,  the company has clear goals and employess, contractors and 
government sectors are satisfied with the company’s performance. The company also 
considered its problems and set up them as the company’s targets for continue 
improvement. 
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บทน า 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมท าให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาด้านการผลิต ธุรกิจ และ
เศรษฐกิจ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน จึงเป็นผลท าให้อุตสาหกรรม
ภายในประเทศมีการพัฒนา และขยายตัวมากยิ่งขึ้น  แต่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรมท าให้เกิดปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรธรรมธาติและสิ่งแวดล้อมที่เกินศักยภาพจน
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ อากาศ น้ า ดิน สิ่งมีชีวิต เกิดปัญหาขยะ และมลพิษต่างๆ  เกิดปัญหาด้าน  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิเช่น เกิดอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากความไม่ปลอดภัยเมื่อ
ปฏิบัติงาน เกิดการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลร้ายต่อ
ร่างกายและชีวิตของมนุษย์    

อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้ เกิดเป็นปัญหาด้านต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง 
แม้กระทั่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย เช่น การได้รับบาดเจ็บจากการท างาน
มีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ หรืออาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่มีความรู้ การที่ไม่ได้รับการอบรม ท าให้เกิดผล
กระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการทิ้งขว้างของขยะ ปัญหามลพิษต่างๆ ทั้งทางดิน น้ า 
อากาศ  เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านสาธารณสุข การไม่รู้จักป้องกัน ควบคุมและดูแลตนเองที่ถูกต้อง 
หรืออาจไม่ได้เข้ารับการรักษา ท าให้เกิดการสะสมของเชื้อโรค เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการติดต่อ
ของโรคต่างๆ ได้แก่  โรคมาลาเรีย เท้าช้าง ท้องร่วง และโรคเอดส์ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นปัญหาส าคัญใน
การรักษาพยาบาล (ศศิธร  ชาญโลหะ, 2543)  

จากรายงานสถานการณ์การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ปี พ.ศ. 2554 
– 2558 พบว่า ความรุนแรงและโรคที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อและ
โครงสร้างกระดูกท่ีเกิดขึ้นจากลักษณะงาน หรือปัจจัยเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมการท างาน รวมความรุนแรง
ทุกประเภท จ านวน 13,695 ราย  โรคผิวหนังที่เกิดจากการท างาน  เนื่องมาจากสาเหตุทางกายภาพ 
และเคมี รวมความรุนแรงทุกประเภท จ านวน 2,730 ราย และโรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ที่มีสาเหตุมา
จากตะกั่ว อนุพันธ์ไนโตรเจนและอมิโนของเบนซิน รวมความรุนแรงทุกประเภท จ านวน 249 ราย 
และนอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมการท างาน อาทิเช่น โรคการได้ยินเสื่อมลงมีสาเหตุ
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มาจากเสียงที่ดังเกินมาตรฐานท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว  หรือถาวร ปัญหาต่อ
สุขภาพเนื่องจากความร้อน ท าให้เกิดโรคตะคริวความร้อน โรคเพลียความร้อน โรคลมความร้อน และ
จากข้อมูลรายงาน ปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.24 
ประชากร (กระทรวงแรงงาน, 2558 : 16)  ทางภาครัฐ เอกชน สถานประกอบกิจการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้มีมาตรการ มีการป้องกันและควบคุมปัญหาอยู่ตลอดแต่ยังพบว่ายังเกิดปัญหาด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอยู่   
           เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญมากส าหรับ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน และสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล พร้อมทั้งเป็นแหล่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามนั้น ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  ถือ
เป็นอุตสาหกรรมหนักที่ประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 
เหล็ก โรงกลั่นน้ ามัน โรงไฟฟ้า จึงมีอัตราความชุกในจากการเกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมา ทั้งโรค อุบัติเหตุ และปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆอยู่เรื่อยมา            
        บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่ง   เป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ครบวงจร และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบไปด้วยโรงกลั่นน้ ามัน และโรงงาน 
ปิโตรเคมี  การด าเนินงานต่างๆของบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมี ย่อม
ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทแห่งนี้ ได้เคยเกิดเหตุ
เหตุการณ์เพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ที่หน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ ามันเตา สาเหตุของเพลิง
ไหม้เกิดจากการรั่วไหลของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากท่อ  ซึ่งทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนภาพลักษณ์ของบริษัท พนักงาน ชุมชน และ
สังคม ย่อมได้รับผลกระทบตามมาอย่างแน่นอน 

จากการพัฒนาการภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีผลประโยชน์ต่อด้านเศรฐกิจ การเมือง 
และสังคม แต่ทั้งนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี  บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่มี
การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เคยมีปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งปัญหานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงมากทั้งด้านลบและ
ผลกระทบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น 
แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัท ปิโตรเคมีและ
การกลั่นแห่งนี้ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรืออ่ืน ๆ อีกต่อไป        
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1.2 วัตถุประสงค ์
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา  
บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
 : กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น ดังกล่าว 

 
1.3 ค าถามงานวิจัย   

 
1.3.1 ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  

: กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 

1.4 ขอบเขตงานวิจัย 
 

1.4.1 ด้านเนื้อหา 
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

: กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  โดยใช้เครื่องมือ Balanced 
Scorecard  4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
หนว่ยงาน และด้านประสิทธิผล 

1.4.2 ด้านประชากร 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  พนักงาน หน่วยงานรัฐบาล เอกชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้าน 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่งใน
จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 60 คน 

1.4.3 ด้านพื้นที่  
1.4.3.1  บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
1.4.3.2  ชุมชุน ผู้น าชุมชน และประชาชนโดยรอบเขตประกอบการของ บริษัท ปิโตรเคมี

และการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
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1.4.3.3  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
1) เทศบาลเชิงเนิน  
2) เทศบาล 1  
3) เทศบาล 2  
4) องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง  
5) องค์การบริหารส่วนต าบลตาขวัญ  
6) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง 
7) องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าคอก 

1.4.3.4  หน่วยงานราชการในจังหวัดระยอง ได้แก่   
1) เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด  
2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านแรงงาน  
3) เจ้าหน้าทีส่ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
4) เจ้าหน้าทีโ่ครงการชลประทานจังหวัดระยอง  
5) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

        1.4.4 ด้านระยะเวลา  
1) เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560  (ระยะเวลา 14 เดือน) 

 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ได้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัทกรณีศึกษา 

1.5.2 ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัทกรณีศึกษา 

1.5.3 ได้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทกรณีศึกษา และเสนอแนะแนวทางเพ่ือการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานแก่องค์กร 
อ่ืน ๆ ต่อไป 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.6.1 อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  หมายถึง   การกระท าที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในบริษัทกรณีศึกษา กระท าการใดๆ ก็ตาม เมื่อปฏิบัติงานแล้ว ต้องไม่
ส่งผลกระทบและความเสี่ยงที่ก่อให้เกิด  อุบัติเหตุ เกิดโรคจากการท างาน หรือเกิดจากสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เอ้ืออ านวย ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ  ดังนั้นการมีอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในบริษัทกรณีศึกษา ควรมีการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเพ่ือให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกับคนในสังคม
ได้ด้วยดี และมีความสุข 

1.6.2 ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง   บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากกิจกรรมและ
การตัดสินใจของบริษัทกรณีศึกษา  ตัวอย่างเช่น  คู่แข่งทางธุรกิจ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกค้า  ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับบริษัท โครงการ หรือกิจกรรม ของบริษัทกรณีศึกษาในรัศมี 5 
กิโลเมตร ตัวอย่างเช่น  ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 



 

 

 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
             ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  มีหัวข้อในการ
ทบทวนวรรณกรรมดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
2.2 ความหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3 สถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน 
2.4 สาระส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย                         
     (OHSAS 18001) 
2.5 สาระส าคัญของมาตรฐานระบบการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  
2.6 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
2.7 กฎหมายที่เก่ียวข้องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
2.8 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)  
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.10 สรุปทบทวนวรรณกรรม 
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2.1 ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม 
 

2.1.1 ความเป็นมาของระบบการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทย 
OHSAS ย่ อ ม า จ า ก  Occupational Health and Safety Assessment Series เป็ น

มาตรฐานของประเทศอังกฤษ รู้จักและน าไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก OHSAS เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบ
การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศไทยคือ ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ย่อเป็น มอก. 18001:2542 หรือ TIS 18001:1999 ทั้งสองเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety 
Management System) เช่นเดียวกัน  

อนุ ก รมของ OHSAS 18000 ประกอบ ไปด้ วย  OHSAS 18001:1999 Occupational 
health and safety management system-Specification เป็นมาตรฐานก าหนดของระบบการ
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า  ข้อก าหนด และ OHSAS 18002:1999 
Occupational health and safety management system - Guidance เป็นแนวทางในการน า
ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปใช้ หรือเพ่ือปรับปรุงระบบ หรือที่เรียกกันว่า  
ข้อแนะน า  วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ให้ความส าคัญ
ต่อบุคลากรขององค์กร บุคลากรที่ท างานในองค์กร รวมถึงบุคคลอ่ืนภายใต้ความดูแลขององค์กร เน้น
ในส่วนของสุขภาพบุคลากร และลดความส าคัญของความเสียหายด้านทรัพย์สินลง ดังนั้นในการ
ประเมินความเสี่ยงก็จะเน้น  อันตรายที่ท าให้เกิดการเสื่อมของสุขภาพ การเสื่อมทางด้านสุขภาพจิต 
และอุบัติการณ ์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน  

แนวทางระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีข้อก าหนดทั่วไป คือจัดท า
ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระบุขอบเขตของระบบ
เป็นเอกสาร   มีนโยบายการวางแผน ประเด็นที่ส าคัญ คือ การก าหนดด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยภายใต้ขอบเขตของระบบเพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันความบาดเจ็บและการเจ็บป่วย  
มีการประเมินความเสี่ยง ระบุอันตราย และประเมินความเสี่ยง  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการและวัตถุดิบ ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่ใต้การดูแลขององค์กร  ก าหนดวิธีการควบคุม
อันตราย หรือปรับการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง หรือก าหนดวิธีการ หรืออุปกรณ์ขึ้นมาควบคุม   มี
การก าหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน  มีการอบรมพนักงานในเรื่องของ
พฤติกรรมด้านระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    การสื่อสาร และการให้
ค าปรึกษาต้องให้ครอบคลุมในทุกส่วน เช่น บุคคล พ้ืนที ่ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ 
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การมีส่วนร่วม และสื่อสารด้านระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อ
พนักงาน ในสถานที่ท างาน คือ ต้องให้พนักงาน หรือบุคคลภายในองค์กรได้รับทราบการถึงการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยง อาจจะอยู่ในรูปของเอกสาร ป้าย สัญลักษณ์  การสร้างความมีส่วนร่วม
ในการระบุ การประเมินและควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งการสืบสวนอุบัติการณ์ ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
การให้ความรู้ในเรื่องวิธีการและประโยชน์ของแต่ละเรื่องเพ่ือให้มีความเข้าใจพอที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 
และให้ค าปรึกษาแก่พนักงานถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบค่อระบบบริหารด้านการจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ฬุริยา หิมะชาติ, 2556)   

2.1.2 ความเป็นมาของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
ISO 14000 เป็ น ม าต รฐ าน การจั ด ก ารสิ่ งแ วด ล้ อม  (Environment Management 

Standard) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคณะกรรมการด้านเทคนิค 207 (Technical Committee, TC207) 
แห่ งองค์ กรระหว่างป ระเทศว่ าด้ วยการมาตรฐาน  (The International Organization for 
Standardization: ISO) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 เพ่ือให้องค์กรต่าง ๆ มีระบบในการรักษา 
ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมทั้งป้องกันสุขภาพอนามัยของมนุษย์ (Human Health)  
สุภาพร เรือนเงิน, 2555   

ความเป็นมาของ ISO องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (The International 
Organization for Standardization: ISO) เป็นองค์กรที่ด าเนินการเฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ค าว่า 
ISO มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึงความเท่าเทียมกัน สืบเนื่องจากค าว่าเท่าเทียมกันจนมาสู่ค าว่า 
มาตรฐาน ในการจัดตั้งองค์กรมีจุดประสงค์ คือ การส่งเสริมความร่วมมือ การก าหนดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เพ่ือให้เป็นระบบเดียวกัน  เพ่ือประโยชน์ทางการค้า และเกิดระบบ
มาตรฐานแบบเดียวกันและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกในอนาคตต่อไป  

ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก 148 ประเทศ โดยมีภารกิจหลัก คือ ให้การสนับสนุน
และพัฒนามาตรฐาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองต่อการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า และ
บริการของนานาชาติทั่วโลก พัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาของมนุษย์  ส าหรับประเทศไทยมีส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในการเป็นสมาชิก ISO  โดย  (สรอ.) เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมของไทย  คือ เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศ  ว่าด้ วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization - ISO) ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ
แห่งชาติ ว่าด้วยการมาตรฐานระหว่างประเทศ (กมป.) เพ่ือร่วมด าเนินการก าหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  นอกจากนี้  ยังร่วมด าเนินงานกับ  International Accreditation Forum : IAF เพ่ือ
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ด าเนินการด้านการรับรองระบบงาน  และ Internatinal Auditor and Training Certification 
Association - IATCA ด้านการรับรองหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรม และขึ้นทะเบียนบุคลากรด้าน
ตรวจประเมิน รวมทั้ง ร่วมด าเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบกับ International Laboratory 
Accreditation Conference - ILAC สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองระบบงาน (Accreditation) ด้านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ  จากส านักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (ONAC) และหน่วยรับรองระบบงานของประเทศ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (JAS-ANZ) โดยด าเนินการให้การรับรองตามมาตรฐาน มอก.-ISO 9000, 
มอก.-ISO 14001, มอก.18001 และมาตรฐานระบบอ่ืนๆ เช่น HACCP, GMP, OHSAS, QSME เป็น
ต้น นอกจากนั้น  ยังมีการฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการต่างๆ  เช่น  ISO 
9001:2000 Internal Auditor, ISO 9001:2000 Auditor/Lead Auditor, ISO 9001:2000 
Auditor Transition, EMS Auditor                                             
          มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เรียกว่า เป็นอนุกรมมาตรฐาน ISO-14000 คือ เริ่มต้นตั้งแต่
หมายเลข 14001 ถึง 14100 อนุกรมมาตรฐาน ISO 14000 ด าเนินการโดยคณะกรรมการด้าน
เท คนิ ค ชุ ด ที่  TC207 (Technical Committee 207) คณ ะอนุ ก รรมการด้ าน เท คนิ ค  (Sub 
Committee; SC), กลุ่มคณะท างาน (Working Group; WG) คณะกรรมการดูแลเรื่องค าศัพท์ (TCG-
Terminology Co-ordination Group) อนุกรมมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 5 
กลุ่ม ดังนี้  

มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  (Environmental Management System, 
EMS) ประกอบด้วย 01: 1996 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยข้อก าหนดและข้อแนะน าในการ
ใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวในอนุกรม ISO 14000 ที่สามารถตรวจสอบและให้การรับรองได้  โดย
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (Certification Body) การตรวจสอบ
ประ เมิ นการจั ดการสิ่ งแวดล้ อม  (Environmental Auditing and Related Environmental 
Investigations: EA) ประกอบด้วย หลักการทั่วไป การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน แนวทางการตรวจ
ประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฉลากกับผลิตภัณฑ์เพ่ืออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อม  (Environmental Labeling, EL) เป็นการใช้ตลาดเป็น เครื่องมือในการป้องกัน
สภาพแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและผู้ผลิตแบบสมัครใจ การก าหนดมาตรฐานฉลาก
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย หลักการทั่วไป การประกาศตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม หลักการและระเบียบปฏิบัติของการติดฉลากสิ่งแวดล้อม การประกาศด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม  
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การประเมินความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม  (Environmental Performance 
Evaluation, EPE) ประกอบด้วย แนวทางการประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการ
ประเมินผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Analysis, LCA) ประกอบด้วย หลักการและระเบียบปฏิบัติทั่วไป ขอบข่าย 
ค าจ ากัดความและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การประเมินผลกระทบ การตีความ/การแปลความ รูปแบบ
เอกสาร ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ISO 14001 ค าจ ากัดความและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  

โดยมีหลักการที่ใช้ในการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการเดียวกันกับวงจรของ
ดร. เดมมิ่ง หรือ Deming's Cycle ประกอบด้วย การวางแผน (Plan), การน าไปปฏิบัติ (Do), การ
ตรวจสอบ (Check), และการทบทวนเพ่ือปรับปรุง (Act) หรอืเป็นที่รู้จักว่า หลักการ PDCA ได้แก่  

หลักการที่ 1 ความมุ่งมั่นและนโยบาย (Commitment and Policy) ผู้บริหารองค์กรต้อง
แสดงความมุ่งม่ันในการด าเนินการผ่านทางนโยบายสิ่งแวดล้อม  

หลักการที่ 2 การวางแผน (Planning) การด าเนินการใดเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ควรมีการ
วางแผน  

หลักการที่ 3 การน าระบบไปปฏิบัติ (Implementation) องค์กรต้องน าแผนมาปฏิบัติโดย
พัฒนาสมรรถนะ กระบวนการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน  

หลักการที่ 4 การตรวจและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) องค์กรต้อง
มีตรวจวัด ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 หลั กการที่  5 การทบทวนระบบและการปรับป รุ งอย่ างต่ อ เนื่ อ ง  (Review and 
Improvement) องค์กรต้องทบทวนระบบ และพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง คือ ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม  
              ส าหรับประเทศไทย  ก่อนปี 2518 ได้มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับโรงงานก็มีบทบัญญัติกระทรวงอุตสาหกรรมรับผิดชอบดูแลปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  ประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมโดยตรงเป็นครั้งแรกเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ  พ .ศ . 2518 ซึ่ งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งหมด  ต่อมาได้มีการ
ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และมีการตรา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535  ได้มีการปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้เหมาะสมยิ่งนัก มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่สาม
หน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยตรง คือ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดภายในปัจจุบันนี้อาจแยก
ออกได้เป็นสองกลุ่ม คือ ส่วนที่เป็นกฎหมายมหาชนและส่วนที่เป็นกฎหมายเอกชน  (อ านาจ วงศ์
บัณฑิต กฎหมายสิ่งแวดล้อม , 2557 : 49 – 51)  ในส่วนของกฎหมายมหาชนนั้น ประกอบด้วย
รัฐธรรมนูญซึ่งมักมีบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  เช่น การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ การจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบก าจัดของ
เสีย หรือการจัดการขยะมูลฝอย  กฎหมายบางฉบับอาจเกี่ยวข้องกับการขอออกและเพิกถอน
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น การขออนุญาตรับจ้างเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูล การขออนุญาตประกอบกิจการโรงานบางประเภทก็มีกฎหมายบางฉบับ  และบาง
มาตราได้ก าหนดบทลงโทษผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การห้ามทิ้งสิ่งสกปรก หรือ
สิ่งมีพิษลงในแม่น้ าล าคลอง หรือการระบายน้ าเสีย หรือของเสียที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากแหล่งก าเนิด
มลพิษบางประเภท 
 

2.2 ความหมายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 
             อาชีวอนามัย มีรากฐานมาจากค าสองค าผสมผสานกัน คือ อาชีวะ หรือ อาชีพ หมายถึง 
บุคคลที่ประกอบอาชีพการงาน อนามัย หรือสุขภาพอนามัย ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลกให้
ค าจ ากัดความไว้ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้
ด้วยดี  
            อาชีวอนามัย จึงหมายถึง บุคคลที่ประกอบอาชีพควรมีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
ปราศจากโรค และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดี 
           ความปลอดภัย ตามความหมายที่องค์การอนามัยโลก (WHO) หมายถึง สภาพที่ปราศจาก
ภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใด ๆ  ความปลอดภัย ตามความหมายทั่วไปหมายถึง  การไม่มี
อุบัติเหตุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยทั้งนี้มีการอาศัยหลักการทางวิชาการ เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือสืบ
ค้นหาปัญหา อันตรายต่างๆ และ หาทางขจัดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน  
          ดังนั้นค าว่าอาชีวอนามัยความปลอดภัย จึงสามารถกล่าวได้ว่า อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีสภาวะ
สมบูรณ์ดีทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้ด้วยดี รวมทั้งมีความปลอดภัย
จากภัยคุกคาม อันตรายและความเสี่ยงที่จะท าให้เกิดการได้รับบาดเจ็บและเกิดโรคต่างๆ 
          สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า 
และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น 
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ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน, 2559) 
         สิ่งแวดล้อม หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็น
รูปธรรม สามารถจับต้องและมองเห็นได้ และนามธรรม ที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่นวัฒนธรรมแบบ
แผน ประเพณี ความเชื่อ มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน จึ งเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้าง หรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง อย่างหลีกเลี่ยงมิได้ สิ่งแวดล้อม
เป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันไปทั้งระบบ (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2559)    
          ความหมายสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2559) 

ดังนั้นความหมายของสิ่งแวดล้อม จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ เป็นทั้ง
นามธรรม และรูปธรรม มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากสองสาเหตุ คือ เกิดจากธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
          ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม พ .ศ. 2554 หมายความว่า การกระท า หรือสภาพการ
ท างานซึ่งปลอดจากเหตุที่จะท าให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย
อันเนื่องจากการท างาน หรือเก่ียวกับการท างาน  
          จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมา ค าว่าอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จึงหมายถึง 
บุคคลที่ประกอบอาชีพปราศจากอันตรายจากการท างานและความเสี่ยงใด  ๆ จากการท างาน หรือ
สิ่งแวดล้อม เช่น ความเสี่ยงที่ท าให้เกิดการได้รับบาดเจ็บและการเกิดโรคจากการท างาน และการมี
สภาวะจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ด้วยดี 
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2.3  สถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 

การพัฒนาประเทศโดยการเกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือด้านการ
บริการอ่ืนๆนั้น เป็นผลท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจ เศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งมีการพัฒนา
และขยายตัวมากยิ่งขึ้นก็มีแรงงานเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น (สถานการณ์การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน ปี 2554 –2558 : ส านักงานกองทุนเงินทดแทน  ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน) 

ตารางท่ี 2-1  จ านวนลูกจ้างท่ีเพ่ิมขึ้น  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 

 
ปี พ.ศ. 2554  2555 2556 2557 2558 

คน 8,222,960 8,575,398 8,901,624 9,132,756 9,336,317 

      
 จากตารางที่ 2.1 แสดงว่า จ านวนลูกจ้างที่เพ่ิมขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 -2558 ลูกจ้างมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.23 ต่อปี   เมื่อแรงงานเพ่ิมขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรม หรือการจ้างงานด้วยแล้ว การเกิดปัญหา หรือผลกระทบด้านต่างๆ ก็มีมาก
เพ่ิมข้ึน อาทิ เช่น การเกิดปัญหาการแย่งการใช้ทรัพยากร เนื่องจากมีความต้องการใช้ในการผลิตมาก 
มีความต้องการในการบริโภคมาก เมื่อมีการบริโภคเพ่ิมมากขึ้น ก็ท าให้เกิดการบุกรุกป่า สร้างความ
เสียหายให้กับทรัพยากรธรรมชาติ บางรายมีการน าสารเคมีเข้ามาใช้และไม่ได้มีการค านึงถึงคนรุ่นหลัง 
ไม่ได้ค านึงถึงความปลออดภัยของสภาพแวดล้อม ท าให้ส่งผลกระทบต่อ แม่น้ า ล าคลอง เกิกน้ าเน่า
เสีย ส่งผลกระทบต่อพ้ืนดิน ท าให้พ้ืนดินเสื่อมสภาพ ส่งผลกระทบต่ออากาศท าให้อากาศเกิดมลพิษ 
จากการใช้งานของทรัพยากรที่เกินศักยภาพ   นอกจากปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้น ปัญหาที่เกิด
มากที่สุดในภาคอุตสาหกรรม นั่นคือ ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (ชลาลัย 
หาญเจนลักษณ์, 2549) ได้แบ่งปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ออกเป็น  
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries)  ส่วนใหญ่เกิดปัญหาด้านจิตใจ 
และปัญหาด้านสังคม  กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา (Developing Countries)  ส่วนใหญ่เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพร่างกาย ปัญหาด้านจิตใจ และปัญหาด้านสังคม  และกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา (Under 
Develop – Countries)  ส่วนใหญ่เกิดปัญหาความยากจน  ปัญหาการว่างงาน และปัญหาสภาพ
ความเป็นอยู ่
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ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา จึงพบปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย ปัญหา
ด้านจิตใจ และปัญหาด้านสังคมอยู่บ่อยครั้ง (ชลาลัย หาญเจนลักษณ์, 2549)  ในปี พ.ศ. 2507 ได้เกิด
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ลูกจ้างของโรงงานผลิตถ่านไฟฉายแห่งหนึ่ง 
ได้มาร้องเรียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่ามีอาการอ่อนเพลีย หน้ามือ ปวดหลัง มือเท้า
ชาน่าจะมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานในโรงงาน จากการตรวจสอบพบว่า มีคนงาน 500 คน ได้รับ
แมงกานีสเข้าสู่ร่างกายเนื่องจากไม่มีมาตรการและเครื่องป้องกันฝุ่นละออง ลูกจ้างต้องสัมผัส
แมงกานีสอยู่เป็นประจ า จึงเกิดอาการป่วย และพบปัญหาโรคจากการท างานที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
จึงท าให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรม จิตใจย้ าแย่ และก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมได้ใน
ที่สุด 

สถานการณ์บาดเจ็บเนื่องจากการท างานได้ถูกจัดกลุ่มออกตามกลุ่มอาชีพต่างๆ 5 กลุ่มอาชีพ 
ซ่ึงได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม,ภาคเกษตรกรรม,งานก่อสร้าง,บริการ,ส านักงาน  ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะ
ท าให้เกิดการประสบอันตราย เสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรค
จากการท างาน ได้แก่โรคพิษตะกั่ว โรคพิษแมงกานีส ,ปรอท และสารหนู  โรคพิษจากสารตัวท า
ละลาย หรือสารปิโตรเลียม โรคพิษจากก๊าซของสารไอระเหย โรคปอดจากการประกอบอาชีพ โรคที่
เกิดจากการด าน้ าลึก (Caisson’s Disease) เป็นต้น ภาคเกษตรกรรม   ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท า
สวน เลี้ยงสัตว์ ท าป่าไม้ ท าประมง  ซึ่งมีปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยในอาชีพเกษตรกรรม 
คือ การใช้สารก าจัดศัตรูพืช  (กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร) สารที่น าเข้า 3 
อันดับแรก  คือ สารก าจัดแมลง สารก าจัดเชื้อรา และสารก าจัดวัชพืช  ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ
สารพิษจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ ปลูกข้าว สารออร์แกนโนฟอสเฟส คาร์บาเมต ปลูกฝ้าย  

สารออร์แกนโนฟอสเฟส  ผักและผลไม้ กลุ่มสารเคมีก าจัดแมลง พาราควอทปลูกถั่วเหลือง 
สารออร์แกนโนฟอสเฟส คาร์บาเมต ปลูกมันส าปะหลัง ไร่อ้อย สวนปาล์ม สวนยางพารา งานก่อสร้าง  
พบอันตรายมากที่สุดจากงานก่อสร้าง 3 อันดับแรก ได้แก่  จากวัตถุที่ตกลงมา การบาดเจ็บจากการ
แบกหาม ท างานภายใต้สภาวะอันตราย  จากเครื่องมือ และจากสภาพแวดล้อม  (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน,2557)  งานบริการ ได้แก่ งานท าความสะอาด และใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่มี
สารเคมีและมีความเป็นพิษสูง เช่น สารเคมีประเภทกรด/ด่าง แอมโมเนีย สารฟอกขาว ซักฟอก 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ  และส านักงาน  แม้ไม่ได้ใช้แรงมากในการเคลื่อนตัว  หรือ
ปฏิบัติงาน แต่คนที่ท างานในส านักงาน ก็มักจะพบปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปัญหาด้าน
สายตา  เออร์โกนอร์มิกส์ เกิดอาการปวดหลัง เช่น จากการปฏิบัติงานการท ากระดาษสา การท าผ้า 
การท าของช าร่วย การท าร่ม อากาศภายในส านักงาน  และอาจเกิดอุบัติเหตุภายในส านักงานได้
เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 2-2 จ านวนการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุดปี พ .ศ. 2554 – 
2558 

 จ าแนกการประสบปี    ปี 2554    ปี 2555      ปี 2556     ปี 2557       ปี 2558     เฉลี่ย 5 ป ี
     อันตรายสูงสุด 

สาเหตุที่
ประสบ
อันตราย 

วัตถ ุหรือ
สิ่งของ

ตัด/บาด/
ทิ่มแทง 

29,382  
(22.6%) 

29,984 
(22.75%) 

25,766 
(23.04%) 

23,211 
(23.16%) 

22,329  
(23.34%) 

22.96% 

สิ่งที่ท า
ให้

ประสบ
อันตราย 

วัตถ ุหรือ
สิ่งของ 

59,326  
(45.76%) 

60,520  
(45.91%) 

50,807  
(45.41%) 

44,116  
(44.01%) 

41,101  
(42.96%) 

44.95% 

อวัยวะที่
ลูกจ้าง
ได้รับ

อันตราย 

นิ้วมือ/
หัวแม่มือ 

36,635  
(28.26%) 

36,046  
(27.34%) 

31,513  
(28.16%) 

28,333  
(28.27%) 

27,227  
(28.46%) 

28.06% 

ผลของ
การ

ประสบ
อันตราย 

บาด 
แผลลึก 

51,932  
(40.06%) 

53,472  
(40.56%) 

46,683  
(41.72%) 

41,438  
(41.34%) 

39,883 
(41.69%) 

41.00% 

ขนาด
ของ

สถาน
ประกอบ
การที่มี
จ านวน
ประสบ
อันตราย 

 
 

มากกว่า 
1,000 
คน 

18,895  
(14.58%) 

25,502  
(19.35%) 

21,523  
(19.24%) 

21,022  
(20.97%) 

22,597 
(23.62%) 

19.24% 
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ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุด ปี พ.ศ. 

2554 – 2558 พบว่า สาเหตุที่ท าให้ลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุ  หรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม
แทง เฉลี่ยร้อยละ 22.96 ต่อปี อวัยวะที่ลูกจ้างได้รับอันตรายสูงสุด คือ นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ เฉลี่ยร้อย
ละ 28.06 ต่อปี  ส่วนประเภทกิจการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด คือ กิจการก่อสร้าง เฉลี่ยร้อย
ละ 7.59 ต่อปี และต าแหน่งหน้าที่ที่มีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน  
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ เฉลี่ยร้อยละ 32.73 ต่อปี ส่วนความรุนแรงและ
โรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะ หรือสภาพของงาน หรือเนื่องจากการท างาน ปี พ.ศ. 2554 – 2558  พบว่า
โรคที่เกิดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 1. โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกท่ีเกิดขึ้น
จากลักษณะงาน หรือปัจจัยเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมการท างาน รวมความรุนแรงทุกประเภท จ านวน 
13,695 ราย อันดับที่ 2. โรคผิวหนังที่เกิดจากการท างาน  เนื่องมาจากสาเหตุทางกายภาพ และเคมี 
รวมความรุนแรงทุกประเภท จ านวน 2,730 ราย และอันดับที่ 3. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ที่มีสาเหตุ
มาจากตะกั่ว อนุพันธ์ไนโตรเจนและอมิโนของเบนซิน รวมความรุนแรงทุกประเภท จ านวน 249 ราย
และนอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมการท างาน อาทิเช่น โรคการได้ยินเสื่อมลงมีสาเหตุ
มาจากเสียงที่ดังเกินมาตรฐานท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว  หรือถาวร ปัญหาต่อ

ตารางท่ี 2.2 จ านวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานสูงสุดปี พ.ศ.2554 – 2558 
(ต่อ) 

ประเภท
กิจการที่
มีจ านวน

การ
ประสบ
อันตราย 

รหัส 
1301 
การ

ก่อสร้าง 

9,275  
(7.15%) 

8,773   
(6.65%) 

8,458  
(7.56%) 

8,462  
(8.44%) 

8,218  
(8.59%) 

7.59% 

ต าแหน่ง
หน้าที่ที่
มีจ านวน

การ
ประสบ
อันตราย 

ผู้ปฏิบัติ 
งานใน
โรงงาน 
ควบคุม
เครื่อง 
จักร  

และการ
ผลิต 

48,893  
(37.72%) 

43,222  
(32.79%) 

36,081  
(32.25%) 

31,050  
(30.98%) 

27,093  
(28.32%) 

32.73% 
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สุขภาพเนื่องจากความร้อน ท าให้เกิดโรคตะคริวความร้อน โรคเพลียความร้อน โรคลมความร้อน และ
จากข้อมูลรายงาน ปี พ.ศ. 2552 – 2556 พบผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 4.24 
ประชากร (ส านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, 2558 : 16) 

โดยปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีสาเหตุการเกิดเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในภาวะการจ้างงานจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ ชีวิตคน เครื่องจักร สิ่งของ ในเวลา 
ทันทีทันใด / ช่วงเวลาถัดไปในสถานที่ท างาน / หรืออาจจะนอกสถานที่ท างาน   และสาเหตุที่แท้จริง
จากการเกิดอุบัติเหตุนั้น มี 2 ประการ คือ  การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) เป็นสาเหตุใหญ่ 
คิดจ านวนเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act)  คือ การ
กระท า หรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อ่ืน เช่น การ
ท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ผิด ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย  
ถอดเครื่องก าบังเครื่องจักร  ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน  การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  การมี
ทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้   การท างานโดยที่
ร่างกายและจิตใจไม่พร้อม หรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะกับแฟน 
การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวดแก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน 
เป็นต้น  และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) เป็นสาเหตุรอง คิดจ านวนเป็น 15% 
ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด  สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition)  คือ สภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องจักร กระบวนการผลิต เครื่องยนต์ อุปกรณ์ในการผลิต ไม่มีความปลอดภัย
เพียงพอ เช่น การออกแบบโรงงาน แผนผังโรงงาน  ระบบความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย ส่วนที่เป็นอันตราย (ส่วนที่เคลื่อนไหว) ของเครื่องจักรไม่มีเครื่องก าบัง
หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง ขาดการซ่อมแซม
หรือบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม  สภาพแวดล้อมในการท างานไม่เหมาะสม เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ 
เสียงดังเกินควร  ความร้อนสูง ฝุ่นละออง ไอระเหยของสารเคมีที่เป็นพิษ เป็นต้น   

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุของ H.W. Heinrich สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ มี 3 ประการ คือ  
สาเหตุจากคน (Human causes) มีจ านวนถึง 88%  สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร 
(Mechanical failure) มีจ านวนถึง 10%  และสาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Act of god) มีเพียง 2%  
เมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุก็จะก่อให้เกิดความสูญเสีย ความสูญเสียนั้นเรียกว่า ความสูญเสียทางอุบัติเหตุ 
โดยมีแนวคิด คือ ทฤษฏีภูเขาน้ าแข็ง (Iceberg Theory) เปรียบเทียบได้กับ ภูเขาส่วนใหญ่ที่โผล่เหนือ
น้ าทะเลและสามารถมองเห็นได้ และเป็นเพียงส่วนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่จมน้ าอยู่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุมีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ของผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือค่าซ่อมแซมเครื่องจักร แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความสูญเสียอ่ืนๆที่มองไม่
เห็น เช่น สูญเสียเวลาในการท างาน สูญเสียภาพลักษณ์ของบริษัท (ศิขรินทร์ สุขโต, 2553) 
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ภาพที่ 2-1 ความสูญเสียทางอุบัติเหตุ โดยมีแนวคิดจาก ทฤษฏีภูเขาน้ าแข็ง 
แหล่งที่มา :  ประภาภรณ์ วรรธนะวาสิน, 2546 

 
จากการศึกษาของเฮนริช พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ แต่ละครั้ง อัตราส่วนโดยประมาณ

ระหว่างค่าใช้จ่ายทางตรง และค่าใช้จ่ายทางอ้อม เป็น 1 ต่อ 4 รายละเอียดของความสูญเสียทางตรง
และความสูญเสียทางอ้อม มีดังนี้                                                                                                                                    
ความสูญเสียทางตรง หมายถึง จ านวนเงินที่ต้องจ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับผู้ได้รับบาดเจ็บโดยตรงจากการ
เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเงินทดแทน ค่าท าขวัญ ค่าท าศพ  ค่าประกันชีวิต   
ความสูญเสียทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางตรงส าหรับการเกิด
อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ได้แก่ การสูญเสียเวลาท างานของคนงาน หรือผู้บาดเจ็บ เพ่ือรักษาพยาบาล
คนงานอ่ืน หรือเพ่ือนร่วมงานที่ต้องหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยการปฐม
พยาบาล หรือน าส่งโรงพยาบาล ความตื่นตกใจ ตื่นตระหนกและเสียขวัญ  นอกจากค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับคนยังมีค่าใช้จ่ายทางอ้อมต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ที่ได้รับความเสียหาย วัตถุดิบ วัสดุ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ค่าสวัสดิการต่างๆของ
ผู้บาดเจ็บ ค่าจ้างแรงงานของผู้บาดเจ็บซึ่งโรงงานยังคงต้องจ่ายตามปกติ การสูญเสียโอกาสในการท า
ก าไร  ผลผลิตเสียหาย หรือผลผลิตลดลง ค่าเช่า ค่าไฟฟ้าน้ าประปา ที่บริษัทยังคงต้องจ่ายตามปกติ  
แม้ว่าบริษัทจะต้องหยุด หรือปิดกิจการหลายวันในกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และอาจท าให้ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัท   
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นอกจากนี้ผู้บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ หรือทุพพลภาพ จะกลายเป็นภาระสังคมซึ่งทุกคนมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบด้วย ความสูญเสียทางอ้อมจึงมีค่ามหาศาลกว่าความสูญเสียทางตรง จึงเปรียบเทียบได้
ว่า ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายของการเกิดอุบัติเหตุเปรียบเสมือน “ภูเขาน้ าแข็ง” ส่วนที่โผล่พ้นน้ าให้
มองเห็นมีเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับส่วนที่จมอยู่ใต้น้ า เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จะเป็นเพียงส่วนน้อยของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งผู้บริหารโรงงานจะมองข้ามไม่ได้ การเกิด
อุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งต่อชีวิตของคนงานและทรัพย์สิน ทั้งที่คิดเป็นเงินค่าใช้จ่าย
อย่างเห็นได้ชัดเจน และที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงในรูปต่างๆ การสร้างสภาพการท างานที่ปลอดภัยใน
โรงงานจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของการบริหารงานในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะเป็นการ
ป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าแล้ว ยังท าให้ขวัญ หรือ
ก าลังใจของคนงานสูงขึ้น ผลผลิตและก าไรเพ่ิมขึ้นด้วย ในทางกลับกัน หากบริษัทใดมีการเกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง บริษัทนั้นย่อมต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ขวัญและก าลังใจของคนงานตกต่ าลง 
ในที่สุดผลผลิตและก าลังการผลิตก็จะลดลง นั่นคือการบริหารงานที่ล้มเหลว  ดังนั้น จึงควรอย่างยิ่งที่
ผู้บริหาร จะต้องให้ความส าคัญต่อการป้องกันมิให้อุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการท างานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน และก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทที่ชัดเจน 
และแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี้การที่ประเทศไทยได้มีการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น ก็อาจท าให้เกิดการ
แย่งชิงการใช้ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น อาจท าให้เกิดป่าไม้ธรรมชาติเสื่อมโทรม ลดน้อยลง เกิดปัญหาขยะ
เนื่องจากการบริโภค เกิดปัญหาขยะ เช่น การทิ้งขยะลงตามพ้ืน แม่น้ าล าคลอง ก่อให้เกิดปัญหาน้ า
เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การเคลื่อนย้ายเข้ามา
อยู่มากของพนักงานที่เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรม ท าให้ เกิดการขนส่ง โลจิสติกส์ การจราจรก็
ติดขัด ควันพิษจากรถยนต์ ฝุ่นจากการเดินทางและจะเห็นได้จากสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ของไทยในปัจจุบัน ที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากแต่ก่อน จ านวนพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2504 มี 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี พ .ศ.2538 เหลือเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ (อ านาจ วงศ์
บัณฑิต กฎหมายสิ่งแวดล้อม, 2557 : 31) ถึงแม้ว่าในปีถัดมาจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นเป็น 33 เปอร์เซ็นต์  
แต่ในปี พ.ศ. 2554 พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอีก 61,063 ไร่  จึงท าให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามมา 
ถือเป็นการท าอันตรายที่อยู่ของสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ จ านวนสัตว์ป่าลดลง เกิดการ
พังทลายของหน้าดิน อีกทั้งบริษัท ไออาร์พีซี  เป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ครบวงจร ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วยโรงกลั่นน้ ามัน และ
โรงงานปิ โตรเคมี   การด าเนินงานต่างๆของบริษัท หรือธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม  
ปิโตรเลียมเคมี ย่อมส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเกิดผล
กระทบต่อ ทั้งในส่วนภาพลักษณ์ของบริษัท พนักงาน ชุมชน และสังคม ด้วยเช่นกัน  การใช้ทรัพยากร
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เกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ จึงควรมีมาตราการควบคุมดูแล โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศที่มีรายได้ต่ า  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากหลาย
สาเหตุ เช่น การเดินทาง การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มากขึ้น  ปัญหามลพิษข้ามแดน จากการลักลอบ
ทิ้งสารอันตรายข้ามแดน หรือย้ายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษสูง   ปัญหาขยะ
และน้ าเสีย มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย  ทั้งจากภาคการผลิตและการท่องเที่ยว และการขยายตัวของเมือง 
(กรีนอินเทรน , 2558)   อ านาจ วงศ์บัณฑิต ได้ให้สาเหตุส าคัญของการท าให้ เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม แต่ละปัญหาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ได้แก่  

ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากร  กล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
หากไม่มีการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่ดี เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนก็ท าให้เกิดความต้องการในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น หากไม่มีการควบคุมก็อาจท าให้หลายครอบครัว หลายพ้ืนที่เกิดการบุกรุกท าลาย
พ้ืนที่ ท าให้สูญเสียพ้ืนที่ป่าและทรัพยากรเป็นจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นก็ได้ ดังนั้นจึงเป็นปัญหาที่น าไปสู่
ปัญหาด้านมลพิษต่างๆได้ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคง เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดย
รัฐบาลมีการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วและเนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ในประเทศยังยากจนอยู่ จึงมีความเชื่อว่าการที่จะท าให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั้น ต้องมีการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อมีการพัฒา
อุตสาหกรรมมากข้ึนความต้องการในการใช้วัตถุดิบก็มากขึ้นน าปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนท าให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  เช่น ของเสียจากการผลิต และหากไม่ได้มีการจัดการอย่างเหมาะสมก็ย่อมท า
ให้เกิดปัญหาด้านมลพิษต่างๆได้ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง หรือทางน้ า การัฒนาอุตสาหกรรมก็ท า
ให้เกิดการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือ การอพยพแรงงานทั้งในท้องถิ่น ต่างจังหวัด หรือ
แม้กระทั่งในต่างประเทศ ก็ท าให้เกิดชุมชนเมืองและอาจท าให้เกิดชุมชนแออัด ซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม   

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ประเทศเกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้าได้เป็นอย่างดี 
ประเทศที่ก าลังพัฒนาจึงต้องมีการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง แต่เทคโนโลยีก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ม าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันหากไม่ได้มีความระมัดระวังในการใช้ เช่น แต่ก่อน
การท าไม้ในอดีตของไทยนั้นใช้ช้างในการลากไม้ซุง แต่เมื่อมีเทคโนโลยีเครื่องจักร เข้ามา ท าให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น รถแทรกเตอร์ รถบรรทุกและอุปกรณ์ในการตัด  และในอดีต
ประชาชนท าการเกษตรกรรมแบบไม่ใช้ปุ๋ย สารเคมี ยาก าจัดศัตรูพืช แต่ปัจจุบันมีการใช้สารเคมี
ประเภทต่างๆ จึงท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมและอันตรายต่อสุขภาพคนและสัตว์ 
นอกจากนี้ผลที่ตามมาคือการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้น เพราะมีความต้องการ
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ในการผลิตสูงขึ้น จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเกิดของ
เสียจากกระบวนการผลิตด้วย แต่อีกด้านเทคโนโลยีก็มีประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมสูงมากเช่นเดียวกัน หลายประเทศจึงได้มีการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้  เช่น 
การสนับสนุนให้ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสะอาด ในการผลิตสินค้า หรือการใช้ความรู้ในการสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรืออากาศเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความยากจน  ผู้มีฐานะมั่งคั่งมักอุปโภคบริโภคสิ่งของอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อมีการบริโภคสิ่งของ
มากมายก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก้มีบางสถานการณ์และบางสถานที่ที่มีความยากจน
เป็นเหตุให้เกิดผลและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น การที่ประชาชนบางกลุ่มได้บุก
รุกพ้ืนที่ป่าโดยฝ่าฝืนกฎหมาย อันเป็นเหตุให้พ้ืนที่ป่าลดน้อยลง ส่วนมากที่ท าก็เพ่ือความอยู่รอด การ
น าพ้ืนที่มาท ามาหากินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก  บางกลุ่มตั้งบ้านเรือนในที่สาธารณะและใน
เขตเมือง ไม่ได้รับอนุญาตจนก่อให้เกิดชุมชนแออัดอันน าไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาสังคมได ้

จิตส านึกในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสถานะทาง
เศรษฐกิจของประชาชน  หากประชาชนมีฐานะยากจนแล้ว โอกาสที่ประชานได้รับการศึกษาอบรม
นั้นก็มีความเป็นไปได้น้อย  จิตส านึกในการส่งเสริมและรักษาคุรภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับผู้มี
การศึกษาอาจน้อยกว่า เพราะคนเหล่านี้ย่อมค านึงถึงแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าว่าตนเองจะมีชีวิต
รอดในวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร และประเทศที่พัฒนาแล้วมีความตื่นตัวในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สูงกว่าประชาชนในประเทศที่ก าลังพัฒนา 

การแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง  ผู้ที่เข้ามาท างานการเมืองในอดีตบางกลุ่ม ได้ด าเนินการ
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยหวังประโยชน์ทางการเมือง บางกลุ่มท างานเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียหาย และมักอ้างว่าท าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน สุดท้ายผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดคือประชาชนคนยากจน 

ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยม และวัฒนธรรม   มีบทบาทต่อประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
อย่างเคร่งครัดย่อมไม่มีใครเกรงกลัวต่อกฎหมาย และทั้งนี้ส าหรับวัฒนธรรมในประเทศไทยที่ส่งเสริม
ให้คนในสังคมมีความเมตตาและสงสารผู้ที่ยากจน และเรื่องระบบอุปถัมภ์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทยมานานแล้ว จึงเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

การไม่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิต หรือการท ากิจกรรม  รัฐบาลควรมีการ
แทรกแซงด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือการแก้ไขปัญหา เช่น อาจมีการออกกฎหมายก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้า
ต้องมีการบ าบัดของเสียก่อนการระบายออกจากโรงงาน หรือหากน าของเสียไปบ าบัด ระบบบ าบัด
ของเสียก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ าบัด หรืออาจจะออกกฎหมายเก็บภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
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หรือออกกฎหมายก าหนดบทลงโทษ เช่น ค่าปรับส าหรับผู้ที่ระบายของเสียออกสู่สภาพแวดล้อม เป็น
ต้น หากรัฐบาลไม่ด าเนินการก็อาจท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น 

จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าประเทศไทยก าลังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลาย
อย่างและสาเหตุนั้นก็เกิดหลายประการ เมื่อทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ หรือหมดลง จึงควรส่งเสริม
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของผู้ด าเนินการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ความคงอยู่ของทุกสิ่งทุกอย่างในระบบนิเวศน์ และเพ่ือประโยชน์ของคนรุ่นหลัง   ประเทศไทยได้
ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของ มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน 
มูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย และวัตถุอันตราย ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1.) ปัญหาด้านมลพิษทางน้ า  ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจยังต้องพ่ึงพาภาคเกษตรกรรมเป็น
หลักและเมื่อพิจารณายังพบว่า มีการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัญหาก็เพ่ิมความรุนแรงมากขึ้น น้ าเน่าเสียในล าน้ า
รุนแรง สาเหตุของการเน่าเสียนั้นเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น ฝนตกหนักช่วงปลูกข้าวท าให้เกิด
น้ าท่วมขังจึงเป็นสาเหตุของการเน่าเสีย ประกอบกับแม่น้ าหลายสายถูกใช้เป็นที่รองรับของเสียจาก
แหล่งต่างๆ จึงท าให้ปริมาณออกซิเจนในน้ าต่ าลงและเกิดน้ าเน่าเสียเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายตายเป็น
จ านวนมาก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประเทศ และการเกิดมลพิษทางน้ าเกิดจากหลาย
แหล่ง คือ ชุมชนและอาคารบ้านเรือน  เป็นแหล่งมลพิษทางน้ าที่ส าคัญ เพราะสมาชิกชุมชนแต่ละคน
นั้นท าให้เกิดความเสียหายโดยการระบายของเสียเหล่านั้นลงสู่ท่อระบายน้ าทิ้ง หรืออาจทิ้งของเสียลง
สู่แม่น้ าล าคลองโดยตรง  ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งเศษอาหาร ที่เกิดจากการชะล้างร่างกายและการท าความ
สะอาดเครื่องใช้ รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆในชุมชน  เช่น น้ าทิ้งจากตลาด ห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่จะเป็น
สารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของแม่น้ า 

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางน้ าที่ส าคัญ เพราะในกระบวนการผลิตมักจะ
ก่อให้เกิดผลเสียอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย หรืออากาศเสีย ปัจจุบันจะมีการส่งเสริมในเรื่องของ
เทคโนโลยีสะอาด แต่ก็เป็นเพียงการลดความสกปรก หรือลดมลพิษเท่านั้น คงไม่สามารถขจัดมลพิษ
ได้ทั้งหมด น้ าทิ้งที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นส่วนหนึ่งจะมีสารพิษ หรือโลหะหนักปนอยู่ด้วย ท า
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และสัตว์ 

การท าเหมืองแร่ก็เป็นสาเหตุท าให้เกิดมลพิษได้เพราะมักมีการระบายน้ าทิ้งซึ่งมีโลหะหนัก
หรือสารพิษบางชนิดปะปนอยู่ด้วย จึงท าให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์ได้ 
การเกษตรกรรมก็เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษอย่างหนึ่งเพราะในปัจจุบันมีการใช้ป๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง
และยาปราบศัตรูพืชมากข้ึนกว่าแต่ก่อน  เนื่องจากการเกษตรกรทั้งหลายต้องการให้ได้ผลผลิตที่ดีตาม
ความต้องการของตลาด การใช้สารเคมี เหล่านี้ ไม่ได้เป้นอันตรายแค่สัตว์  และมนุษย์เท่านั้น  
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แต่ยังก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปด้วย  เช่น หากมีการใช้ปุ๋ยในการเกษตรกรรม
มากและปุ๋ยเหล่านั้นถูกชะล้างลงไปในแม่น้ าล าคลองจนกระทั่งถึงทะเล   

การคมนาคมและการขนส่งก็เป็นสาเหตุของมลพิษทางน้ าได้เช่นกัน  เพราะในการเดินเรือนั้น
มักมีการระบายน้ าและของเสียลงสู่ล าน้ าเป็นปกติ หากเป็นเรืออับปาง หรือชนกันและก่อให้เกิดการ
รั่วไหลของน้ ามัน หรือสารอันตรายอย่างอ่ืน จึงเป็นอันตรายและมลพิษทางน้ าได้เช่นกัน เพียงแต่
ปัญหานี้อาจจะไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย (อ านาจ วงศ์บัณฑิต กฎหมายสิ่งแวดล้อม, 2557 : 198-200)   

2.) ปัญหามลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน    มักพบในชุมชนเมืองและใน
บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่หนาแน่น มลพิษอากาศที่พบในเมืองส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของฝุ่น
ละอองโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน  แหล่งก าเนิดส าคัญของฝุ่นละออง
ในชุมชนและเมือง ได้แก่ การจราจรท าให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง หรือมีการปล่อยเขม่าและ
ควันจากเครื่องยนต์ที่ใช้ในการจราจรในเขตที่มีโรงงานหนาแน่น ยิ่งในเขตพ้ืนที่ที่มีแรงงานอยู่เยอะ ก็มี
การจราจรเยอะ มลพิษทางอากาศก็ต้องเยอะตามไปด้วย   เมื่อพิจารณาในภาพรวมของประเทศ 
พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 คุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยทั่วไปดีขึ้นกว่าในปีก่อนหน้า แต่ก๊าซ
โอโซน (O3) ยังคงเป็นมลพิษหลักที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางสถานที่และบางเวลา และเป็น
มลพิษที่มีการร้องเรียนจากประชาชนมากที่สุด 

3.) มูลฝอย สิ่งปฎิกูล และของเสีย  หมายถึง ขยะทั่วไปซึ่งเกิดจากสิ่งของเหลือใช้ จากการ
อุปโภค บริโภคของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า หรือเกิดจาก
ธรรมชาติ ตัวอยย่างของขยะมูลฝอยที่ส าคัญได้แก่ เศษอาหาร เนื้อสัตว์ ไขมัน เลือด กระดูก  
กระดาษ แก้ว พลาสติก ยาง ใบไม้ เป็นต้น  แหล่งก าเนิดของขยะมุลฝอยที่ส าคัญได้แก่ ชุมชนซึ่งเป็น
ที่ตั้งของอาคารที่พักอาศัย ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ที่มีเขตประกบการ
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม มูลฝอยก็อาจจะเกิดจากแหล่งดังกล่าว และหากเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี ก็มักจะประสบกับปัญหาการจัดการ
มูลฝอยอันเกิดจากนักท่องเที่ยวได้   มูลฝอยที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้มีการก าจัดที่ถูกต้องจะก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายประการ ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ มลพิษทางน้ า เมื่อมีน้ าขังในกองมูลฝอย น้ า
ดังกล่าวก็จะท าการชะล้าง หรือน าพาเชื้อโรค สารอินทรีย์ต่างๆ สารพิษ หรือโลหะจากกองมูลฝอยนั้น
ไปยังแหล่งน้ า เช่น แม่น้ าล าคลอง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าใต้ดิน ในการก่อมลพิษทางน้ า
ขยะมูลฝอยยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค เพิ่มปริมาณของแมลงและสัตว์บางชนิด ยังก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ เพราะเป็นแหล่งก าเนิดของก๊าซบางชนิดซึ่งมีกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนร าคาญ
แก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับกองขยะมูลฝอย ท าให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และยังอาจส่งผล
กระทบต่อมูลค่าของที่ดิน บ้านเรือน ในบริเวณท่ีใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้ควรจะต้องมีการจัดการมูลฝอยที่
เหมาะสม เช่น การจัดการมูลฝอย  ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนถ่ายมูลฝอย   
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การก าจัดมูลฝอย ปัญหาในการจัดการมูลฝอย ปัจจุบันต้องประสบปัญหาต่างๆหลายประการ เช่น 
ปริมาณมูลฝอยในแต่ละกลุ่มชุมชนมักจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น ทั้งชาวไทย ต่างประเทศ และต่างด้าว อย่างรวดเร็ว  ย่อมท าให้มีการอุปโภค 
บริโภคสินค้าและวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนเมืองมากขึ้น โดยปกติประชากรใน
ชุมชนเมืองมักจะอุปโภคมากกว่าประชากรในเขตชนบท ในขณะที่ปัญหาปริมาณมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น 
การจัดการมูลฝอยกลับประสบกับปัญหาในการหาพ้ืนที่ส าหรับการจ ากัดมูลฝอย และมักจะมีปัญหา
การคัดค้านของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงจนบางครั้งกลายเป็นปัญหาทางการเมืองในที่สุด  แต่ในบาง
พ้ืนที่ก็อาจประสบปัญหาการขาดเงินทุนในการจัดการ และอีกปัญหาคือการไม่สามารถเก็บค่าก าจัด
มูลฝอยได้ตามกฎหมาย 

 

2.4 สาระส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย (OHSAS 
18001)  

 
ในปัจจุบัน ภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้ง

กฎหมายและข้อบังคับในด้านความปลอดภัย มีความส าคัญมากขึ้น ส่งผลให้ด าเนินการขององค์กร
หรือธุรกิจ   มีความความชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะท าให้มีความปลอดภัยในการท างานทั้งต่อชีวิตและ
สุขภาพของพนักงาน  การรับรองระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นสิ่งที่
สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการป้องกันโรคจากการท างานและความปลอดภัยต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการมุ่งมั่นและปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย  
ดังนั้นจึงสามารถบอกความหมายของ OHSAS 18001 ได้ดังนี้ 

OHSAS 18001 คือ ข้อก าหนดส าหรับระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยการพัฒนาระบบการจัดการกับหน่วยงานตรวจรับรองระบบงาน และองค์การมาตรฐาน
ระดับประเทศ และองค์การอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้องค์การที่น าข้อก าหนดไปปฏิบัติสามารถ
จัดการตามระบบการจัดการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (Occupational health and 
Safety Management System : OHSAS 18001) หรือที่ ป ระเทศไทยใช้  "มอก. 18001" เป็ น
มาตรฐานสากลที่พัฒนามาจากระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของประเทศอังกฤษ   โดยอาศัย
หลักการของระบบบริหารคุณภาพและการจัดการ ISO 9000/มอก. 9000 และ ISO 14000/มอ 
.14000 เป็นแนวทางที่ขยายผลไปสู่การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18001 
หรือ OHSAS 18001 นี้เป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
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บุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนกระทั่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นระบบที่เน้น
การจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ตลอดจนการ
สูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนั้นถ้าหากมีการน าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ามา
ด าเนินการร่วมกับการบริหารจัดการขององค์กรก็จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและควบคุมสิ่งที่
เป็นอันตรายต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากรได้ รวมทั้งช่วยให้บุคลากรของ
องค์กรเกิดความเชื่อม่ันต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน        

นอกจาก มอก. 18001 หรือ OHSAS 18001 จะมีประโยชน์ในแง่ของการลดความเสี่ยงและ
อันตรายจากการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการแล้ว นอกจากนี้ในแง่ของการน าระบบ
ไปปฏิบัติยังสามรถด าเนินการได้โดยง่าย โดยเฉพาะองค์กรที่มีการจัดท าระบบบริหาร หรือการจัดการ
อ่ืน ๆ อยู่แล้ว เช่น ISO 9001:2000 หรือ ISO 14001 เป็นต้น โดยองค์กรที่ต้องการจัดท า OHSAS 
18001 ก็สามารถปรับปรุงและเพ่ิมเติมโครงสร้างที่แตกต่างไปจากระบบที่มีอยู่แล้ว  เพียงแต่
ด าเนินการในขั้นตอนการบ่ งชี้ อันตราย (Hazard identification) และ (Risk assessment) ก็
สามารถปรับเข้าสู่การจัดท าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 หรือ 
มอก. 18001 ได้ ซึ่งขั้นตอนในการจัดท าระบบก็จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการจัดท าระบบการจัดการ
อ่ืน ๆ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การทบทวนสถานะเริ่มต้น 
2) การก าหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
3) การวางแผน 
4) การน าไปใช้และการปฏิบัติ 
5) การตรวจสอบและแก้ไข 
6) การทบทวนการจัดการ 

 
2.4.1 ประโยชน์ของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (OHSAS 

18001)  
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบที่จะท าให้เกิดความปลอดภัยและการ

มีสุขภาพที่ดีของพนักงาน ท าให้มีผลต่อเนื่องกับการมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร    
ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ การลดลงของอุบัติเหตุ  ลดอันตรายและการสูญเสียเวลาการท างาน หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ภายในองค์กร  การน าเอามาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยเข้ามาใช้ในองค์กร ท าให้ความปลอดภัยของพนักงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีการปรับปรุงและดีขึ้น อีกทั้งมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย เป็นกฎหมายที่ได้ก าหนดขึ้นมา โดยทุกบริษัทที่มีพนักงานมากกว่าห้าสิบคน 
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จะต้องประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ วิชาชพ อย่างน้อยหนึ่งคน และนอกจากนี้ยัง
บัญญัติไว้ทุกบริษัทจะต้องปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัย และลดความ
เสี่ยงจากอันตรายและอุบัติ เหตุต่างๆ เพ่ือไม่ให้ได้รับการถูกลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการพัฒนาด้านความปลอดภัย โดยการมีส่วนร่วมจากพนักงาน  เพ่ือช่วยท าให้
สถานประกอบการน่าอยู่และน่าท างานอย่างปลอดภัยมากขึ้น ในมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มีเรื่องหลักๆ ที่ต้องค านึงถึง ดังนี้  

1) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงรวมถึงการก าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
2) กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และข้อก าหนดอ่ืน ๆ 
3) เป้าหมายและโครงการทางด้านความปลอดภัย 
4) ทรัพยากร บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับ-ผิดชอบ 
5) ความสามารถ การฝึกอบรม และจิตส านึก 
6) การสื่อสาร การมีส่วนร่วม และการให้ค าปรึกษาเสนอแนะ 
7) การควบคุมการปฏิบัติ 
8) แผนฉุกเฉิน และการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
9) การวัดผลการปฏิบัติ การตรวจวัด และการปรับปรุง 
 

ดังนั้นการด าเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย
โดยมีการปรับปรุงระบบการ จัดการอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) ด้วย และถึงแม้ว่า
มาตรฐาน OHSAS 18001 จะไม่ใช่มาตรฐานที่บังคับให้ทุกองค์กรต้องจัดท า แต่ถ้าองค์กรใดสามารถ
น าระบบมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติได้ก็จะช่วยให้องค์กรด าเนินการทั้งในส่วนของกระบวนการผลิตและการ
สนับสนุนสวัสดิภาพการท างานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยส่งเสริมและควบคุมให้
องค์กรด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะกิจกรรมและการบริการขององค์กรได้ 

 

2.5 สาระส าคัญของมาตรฐานระบบการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) 
 

ประเทศในโลก และเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันให้ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการ
มาตรฐาน หรือ ISO (International Organization for Standardization) องค์กรต้องจัดท าระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นมาให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน  ISO 14001 และต้องมีการ
น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องอย่างสม่ าเสมอ ISO 14001 มีสาระส าคัญ ดังนี้     
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2.5.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)  
  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ให้เหมาะสมกับลักษณะ
ธุรกิจ ขนาด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร, มีความมุ่งมั่นที่จะมี
การปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ , ป้องกันปัญหามลพิษ, ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง
ข้อก าหนดต่างๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก, ก าหนดกรอบในการตั้งและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม การก าหนดนโยบายต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีการน านโยบายไปปฏิบัติจริง และ
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ พร้อมอธิบาย หรือสื่อให้พนักงานได้เข้าใจ และสาธารณชนได้รับทราบ  

2.5.2 การวางแผน (Planning)  
2 .5 .2 .1  ลั กษ ณ ะปัญ หาสิ่ งแ วดล้ อม  ห รือป ระ เด็ น ปัญ หาด้ าน สิ่ งแ วดล้ อม 
(Environmental Aspects)  
องค์กรต้องก าหนดวิธีการในการชี้บ่ง และ วิเคราะห์ลักษณะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของ

กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการว่า มีลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมประเด็นใดบ้างที่จะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ (Significant Impacts) องค์กรต้องพิจารณาน าลักษณะปัญหาที่ส าคัญ
เหล่านั้นมาตั้งเป็นวัตถุประสงค์เพ่ือ ด าเนินการควบคุม / ลดผลกระทบนั้นๆ ทั้งนี้ องค์กรต้องท าการ
ประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ หรือท าการประเมินประเด็นเพ่ิมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ ์กระบวนการ อุปกรณ ์ 

2.5.2.2 กฎหมายและข้อก าหนด กฎระเบียบอ่ืนๆ (Legal and Other Requirements)  
องค์กรต้องก าหนดให้มีวิธีด าเนินการค้นหา รวบรวม ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร รวมถึง
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่องค์กรเป็นสมาชิก ตลอดจนมีการติดตามข้อกฎหมาย ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

2.5.2.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objectives and Targets)  
องค์กรต้องจัดท าและรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับทุก

หน่วยงานและทุกระดับที่เก่ียวข้องกับองค์กร การตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กรต้องพิจารณาข้อกฎหมาย
, ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ , เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง, ความพร้อมด้านการเงิน, กระบวนการ, ความ
ต้องการทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) นอกจากนั้น วัตถุประสงค์และเป้าหมายต้อง
สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันปัญหามลพิษด้วย  

2.5.2.4 แผนงาน / โครงการด้ านสิ่ งแวดล้อม  (Environmental Management 
Program)  
องค์กรต้องก าหนดแผนงาน / โครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งนี้ ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง วิธีการ ระยะเวลาที่จะ
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ด าเนินการในแผนงานนั้นๆ ด้วยหากมีการพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
จักต้องมีการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  

2.5.2.5 การน าไปปฏิบัติและกระบวนการ (Implementation and Operation)  
โครงสร้างการจัดการและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Structure & Responsibility)  องค์กร

ต้องมีการก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงาน โดยจัดท าเป็นเอกสาร และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือช่วยให้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ฝ่ายบริหารต้องจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินการและควบคุมระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรในที่นี้  หมายถึง ทรัพยากรบุคคล ความช านาญเฉพาะ, เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรการเงินด้ วย   ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดต้องแต่ งตั้ ง "ตั วแทนฝ่ ายบริหาร " (Management 
Representative) ขึ้นมาโดยเฉพาะ ไม่ว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีงานหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืนอยู่ด้วย
หรือไม่ก็ตาม "ตัวแทนฝ่ายบริหาร" มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ ISO 14001 และรักษาระบบฯไว้ อีกท้ัง รายงานผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ฝ่ายจัดการเพ่ือให้มีการทบทวน ปรับปรุงระบบฯอย่างต่อเนื่อง  

2.5.2.6 การอบรม สร้างจิตส านึก และขีดความสามารถ (Training Awareness and 
Competence)     

องค์กรต้องระบุ หรือประเมินความจ าเป็นในการรับการฝึกอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ 
เพ่ือให้มีความรู้ จิตส านึก และความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่ก่อให้เกิด  / ลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้งไว้  

2.5.2.7 การสื่อสาร ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ (Communication)  
องค์กรต้องก าหนดและคงไว้ซึ่งวิธีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร อันครอบคลุมถึงวิธีการการสื่อสารภายในระหว่างและแต่
ละระดับ แต่ละส่วนต่างๆ ภายในองค์กร วิธีการรับ บันทึก การตอบสนองต่อข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่
เป็นการสื่อมาจากผู้สนใจ  ผู้ เกี่ยวข้องต่างๆ  ที่มาจากภายนอกองค์กร  องค์กรต้องพิจารณา
กระบวนการในการสื่อสารประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร  และต้องมีการ
บันทึกการพิจารณาด้วย  

2.5.2 เอกสารด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS Documentation)  
องคก์รต้องจัดท าข้อมูล และคงไว้ซึ่งข้อมูลในรูปของเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดง

ถึงข้อก าหนดที่ส าคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและแสดงความสัมพันธ์ของเอกสารดังกล่าว  
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2.5.2.1 การควบคุมเอกสาร (Document Control)  
องค์กรต้องก าหนดและคงไว้ซึ่งวิธีการควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบเพ่ือให้แน่ใจว่า 

เอกสารถูกจัดเก็บในที่ที่จัดไว้ มีการทบทวน แก้ไขตามความจ าเป็น / เหมาะสมโดยบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมาย มีเอกสารฉบับปัจจุบันในจุดใช้งาน / พ้ืนที่ที่จ าเป็น เอกสารที่ล้าสมัย (เลิกใช้แล้ว) ต้องถูก
น าออกจากจุดใช้งานทันที มีการระบุวิธีการเก็บเอกสารที่ล้าสมัย แต่ต้องการเก็บไว้เพ่ือเหตุผลทาง
กฎหมาย หรือเหตุผลอ่ืนที่จ าเป็น  เอกสารต้องอ่านง่าย มีวันที่ออกเอกสารก ากับ บ่งชี้ได้ง่าย อีกทั้ง
วิธีการในการจัดท าและแก้ไขเอกสารประเภทต่างๆ  

2.5.2.2 การควบคุมกระบวนการ (Operational Control)  
องค์กรต้องระบุการด าเนินงาน และกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่

ส าคัญที่สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย องค์กรจะต้องวางแผนกิจกรรมและ
กระบวนการเหล่านี้ รวมถึงการบ ารุงรักษา เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนิน
ภายใต้แนวทางที่ก าหนด โดย จัดท าและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการท างานที่ครอบคลุมสภาพที่หากไม่
ด าเนินการแล้วท าให้เบี่ยงเบนไปจากนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร  
ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในขั้นตอนการท างาน  จัดท าและคงไว้ซึ่งขั้นตอนการท างานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้รับเหมา และผู้ส่งมอบสินค้า 
(Supplier) ถึงข้ันตอนฯที่เก่ียวข้อง  

2.5.2.3 การเตรียมพร้อมและตอบสนองสภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness 
and Response)  

องค์กรต้องก าหนดและคงไว้ซึ่งวิธีการในการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อ อุบัติเหตุ 
และสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดตามมากับ
สถานการณ์ดังกล่าว องค์กรต้องทบทวนแก้ไขวิธีการตามความเหมาะสม  เมื่อมีอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีการฝึกซ้อม หรือทดสอบวิธีการที่เก่ียวข้องเท่าท่ีจะท าได้  

1.) การตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง                                                                                                                          
1.1) การตรวจสอบและการวัดผล (Monitoring and Measurement)  
องค์กรต้องจัดท าและคงไว้ซึ่งวิธีการเป็นลายลักษณ์ อักษรในการเฝ้าระวังและวัดผลการ

ด าเนินงาน / กิจกรรมที่สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ  อันรวมถึงการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนถึงที่มาได้  การติดตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดต้องมีการสอบเทียบ และเก็บ
บันทึกผลตามวิธีการเก็บบันทึก และต้องมีการทบทวนขั้นตอนเป็นระยะๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง  
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1.2) สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การแก้ไขและการป้องกัน (Nonconformance 
and Corrective and Preventive Action)  

องค์กรต้องก าหนดวิธีการเพ่ือบ่งบอกความรับผิดชอบ และอ านาจในการด าเนินการหาสาเหตุ
ของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และด าเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนหาวิธีการ
แก้ไข และป้องกันเพ่ือก าจัดสาเหตุที่มีจริง และไม่เกิดซ้ าอีก วิธีการจัดการต้องเหมาะสมกับผลกระทบ
นั้นๆ นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการอันเกิดจากการแก้ไขและป้องกัน องค์กรจักต้องท าการ
เปลี่ยนแปลงและบันทึกลงในวิธีการเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยบันทึก (Record) องค์กรต้องก าหนดวิธี
ในการบ่งชี้ การเก็บรักษา และการท าลายบันทึกที่เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึง 
บันทึกการอบรม ผลการตรวจสอบ และการประชุมทบทวน, บันทึกทางด้านสิ่งแวดล้อมต้องอ่านง่าย 
บ่งชี้และตรวจสอบได้ถึงกิจกรรม / ผลิตภัณฑ์ / บริการ มีการเก็บ รักษาที่สามารถ เรียกดูได้สะดวก 
และป้องกันการเสียหาย เสื่อมสลาย หรือสูญหาย ก าหนดระยะเวลาการเก็บบันทึกไว้อย่างชัดเจน  

1.3) การตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
System Audit)  

องค์กรต้องก าหนดและวิธีการในการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เพ่ือดู
ว่า ระบบการจัดการฯที่ด าเนินการอยู่นั้น สอดคล้องตามแผนและตามข้อก าหนดของ ISO 14001 มี
ระบบมีการน าไปปฏิบัต ิเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหาร  

แผนการตรวจสอบขึ้นอยู่กับความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมและผลการตรวจสอบที่
ผ่านมา วิธีการ ตรวจสอบต้องครอบคลุมขอบเขตการตรวจสอบ  ความถี่ วิธีการ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ และข้อก าหนดในการตรวจสอบและรายงาน  

1.4) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review)  
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามช่วงเวลาที่

เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตามระบบฯอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิผล ต้องมีการ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอในการประเมินผลให้แก่ผู้บริหาร  และมีการบันทึกการประชุม
ทบทวน   ในการทบทวนต้องพิจารณาความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย  วัตถุประสงค์ และ
ส่วนอ่ืนๆตามผลการตรวจสอบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงสถานการณ์ต่างๆ และ
ความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

1.5) ประโยชน์ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14000 
ลดต้นทุนในระยะยาว เนื่องจากมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  เช่น  การจัดการ

ทรัพยากร การจัดการของเสีย เป็นต้น มีแผนรองรับส าหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าว  ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่



31 
 

อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและค่าประกันภัย ลดการท าลายสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกระบวนการผลิต ป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน บริหารงานสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ 
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และเกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับองค์กร 
 

2.6 ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญ เพราะสามารถน ามาช่วยประเมินผล
ประโยชน์ต่าง ๆ ของของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญ เช่น หากจะมีการจัดท า
โครงการหนึ่งโครงการมีใครบ้างที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการนั้นทั้งทางบวกและทางลบ ใคร
บ้างที่มีอิทธิพลและมีศักยภาพต่อโครงการมากที่สุด ดังนั้นในการจัดท าโครงการจึงต้องมีการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมด้วย  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสนับสนุนโครงการ เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย 
การวิเคราะห์และสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จึงต้องมีการท าความเข้าใจตั้งแต่ต้น เพ่ือให้การ
จัดท าโครงการเกิดผลกระทบน้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ดังนั้นในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นั้น จะสามารถบอกถึงความหมายและอธิบายรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้ 

ก รม โร งงาน อุ ต ส าห ก รรม  (2552) ได้ ให้ ค ว าม ห ม าย ข อ งผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย                      
(Stakeholders) ไว้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ องค์กร หรือบุคคลที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จาก
กิจกรรมและการตัดสินใจขององค์กร 

มู ลนิ ธิ กอ งทุ น การศึ กษ าเพ่ื อการ พั ฒ นา  (2553) ได้ กล่ าวถึ งผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย                     
(Stakeholders) ไว้ว่า เป็นพื้ยฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมในการด าเนินการธุรกิจ ที่มุ้งเน้นไปยัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ 

สถาบันไทยพัฒน์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร 
และพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง คือ ลูกค้า คู่ค้า ครอบครัวของ
พนักงาน ชุมชนที่ตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศน์ และสังคมไกล คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอ้อม ได้แก่ คู่ แข่ง
ทางธุรกิจ ประชาชนทั่วไป ซึ่งได้แสดงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร ดังภาพที่ 2-2  
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ภาพที่ 2-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร                                                                                  
แหล่งที่มา : สถาบันไทยพัฒน์ , 2553 

 
ดังนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล องค์การ สถาบัน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการตัดสินใจ เช่น การจัดท าโครงการ หรือนโยบายนั้น  
โดยสามารถจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้                                                                     

กลุ่มที่ 1  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary Stakeholders)  คือ กลุ่ม หรือบุคคลที่
ได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้รับทั้งผลกระทบทางบวก
และทางลบ เช่น ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผกระทบโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตามชั้นสังคม เช่น อาชีพ รายได้ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders)  คือกลุ่มบุคคล กลุ่ม
องค์การ สถาบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สามารถแบ่งความเกี่ยวข้องได้ เช่น โดยเงินทุน 
คือบริษัทคู่ค้าที่ได้รับสัมปทาน หรือการเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ด าเนินการ เช่น กระทรวง กรม ที่มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ไม่ใช่เจ้าของโครงการโดยตรง  ทั้งนี้อาจรวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการ  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น เช่น กลุ่มบุคคล หน่วยงาน NGOs  

 
องค์กร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
1. ลูกค้า 
2. ผู้บริโภค 
3. พนักงาน 
4. สหภาพ 
5. ชุมชน 
6. NGOs 
7. ผู้ร่วมลงทุน 
8. ผู้บริจาค 
9. ผู้ส่งมอบ 
10. ราชการ 
11. สื่อต่างๆ 
12. อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
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นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ทั้งหมดนี้อาจเป็นผู้มีบทบาทในการเป็นผู้น าความคิดและอ านาจใน
การเสนอแนะออกความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได ้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders)  คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความส าคัญ มีบทบาทที่สามารถส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ    ในการที่จะจัดท า
โครงการต่างๆ นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นั้นช่วยให้การระบุกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือคัดค้าน ให้มีการตระหนักถึงกลุ่มที่ควรใส่ใจ เช่น กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเยาวชน กลุ่มชาวเขา เพราะกลุ่มเหล่านี้อาจมีผลกระทบจากการจัดท าโครงการก็
เป็นได้ และการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส าหรับผู้ที่มีอ านาจ อิทธิพล ก็สามารถส่งผลต่อโครงการที่
จะจัดท าได้ โดยการช่วยพิจารณาระดับการมีส่วนร่วม เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมในแต่ละกระบวนการ
ที่ช่วยในการตัดสินใจโครงการที่จะจัดท า  การประเมินกิจกรรมของโครงการ จะต้องมุ่งไปยังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท า
โครงการ และเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางที่สร้างสรรค์มากข้ึน  
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐ ภูมิภาค และท้องถิ่น ได้ท างานร่วมกัน ได้เกิดการ
ประสานร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม รวบรวมข้อมูล หา
สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าโครงการอื่นๆในอนาคตด้วยนั้น และการที่จะ
ท าโครงการนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ด้วยเช่นเดียวกัน 

นอกจากการด าเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรจะต้องมีการพิจารณาลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ คือ ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะต้องมีคุณลักษณะของมีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 
เพ่ือให้ทราบได้ชัดเจน และจะต้องแสดงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามวัตถุประสงค์หลัก
ของโครงการ ให้ระบุถึงความขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือ การมีผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือช่วยให้โครงการสามารถวางแผนในการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างด าเนินโครงการ   
นอกจากนี้ให้ระบุถึงความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความร่วมมือ และการสนับสนุนที่
โครงการจะได้รับก่อนการเข้าร่วมให้ประเมินศักยภาพของบุคคลและกลุ่มต่างๆ โดยการประเมินระดับ
ของการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับโครงการ เช่น ระดับของการให้ข้อมูล ระดับปรึกษาหารือ หรือ
ระดับร่วมคิดร่วมท า การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น จะต้องมี
การวางแผน จัดท าล าดับความส าคัญ หรือ การจัดท าขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้โครงการที่จะจัดท านั้นสามารถด าเนินงานไปได้อย่างดีที่สุด โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น สามารถแบ่งออกได้ 4 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพ่ือประเมินว่าใครจะได้รับประโยชน์จากโครงการ  ใครบ้าง
ที่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ  เช่น ชนกลุ่มน้อย ชาวเขา ได้รับผลกระทบ หรือ ใครที่สนับสนุน หรือ
ใครที่คัดค้าน และในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ไป
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ในทิศทางใด  การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยประเมินว่าผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีวัตถุประสงค์อะไรจากโครงการ มีทรัพยากร หรือก าลังในด้านใด และก าลังที่มีอยู่
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่  เป้าหมายของโครงการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการ 

การประเมินบทบาท อ านาจ และความส าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทอ านาจ 
หมายถึง อ านาจที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อโครงการ เช่น ควบคุมกระบวนการตัดสินใจของ
โครงการ เช่น หน่วยงานเจ้าของเรื่อง มีอ านาจหน้าที่ หรือมีความเป็นผู้น า สามารถควบคุมทรัพยากร
ต่อโครงการได้  เช่น วัตถุดิบ หรือการมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น  และความส าคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลต่อความอยู่รอดของโครงการ เช่น ชาวบ้านใน
พ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่  ความส าคัญต่อการจัดท าโครงการ เช่น เป็นกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ นั่นคือ จะต้องใช้ความสามารถและความพยายามน าคนกลุ่มนี้เข้ามาเข้าร่วมให้ได้      

การวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนเข้ามาในกระบวนการ   
คือ การสร้างยุทธวิธีเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก น าไปใช้ในการวางแผนของการมีส่วนร่วม โดยมี
การจัดระดับการมีส่วนร่วมและเทคนิคการมีส่วนร่วม เพ่ือให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก
ที่สุด ความส าเร็จของโครงการ หรือขององค์กรนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการวางแผนในการ
จัดท าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้เกิดความพึงพอใจในทุกๆด้าน เช่น ความต้องการของ
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งกับต่อการด าเนินโครงการ หรือการด าเนินธุรกิจของ
องค์กร ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นข้อมูลส าคัญ ที่ใช้ในการก าหนด
กลยุทธ์ ทิศทาง แผนการด าเนินงาน และ แนวทางในการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ผลการด าเนินงานตาม
แนวทางการพัฒนามีส่วนร่วม วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นไม่ได้สร้างผลก าไรเพียงอย่างเดียว แต่ยัง
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ช่วย
สร้างความได้เปรียบของการแข่งขันให้ธุรกิจ และ การมีความเข้าใจและได้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี
ส าหรับแก่องค์กร  เพราะผู้ที่มีส่วนได้เสียจะมีความเชื่อใจว่าธุรกิจที่ร่วมมือด้วยกันนั้นจะสามารถ
จัดการกับปัญหา หรือสถานการณ์นั้นๆ ได้ โดยมีการค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นอันดับแรก 
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2.7 กฎหมายที่เกีย่วข้องด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

รายการกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยส าคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้   

2.7.1 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 2554                                                         

มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวางมาตรการในการควบคุม ก ากับ ดูแล  การบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยอย่างเหมาะสม  และเพ่ือการป้องกันสวงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นก าลัง
ของชาติ ซึ่งมาตรา ประกอบด้วย 8 หมวด 74 มาตรา  โดยมีสาระส าคัญคือ บททั่วไป การบริหาร 
การจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน การควบคุมก ากับ ดูแล พนักงานตรวจความปลอดภัย 
กองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการท างาน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และบทก าหนดโทษ 

- หมวด 1 บททั่วไป ก าหนดหน้าที่ นายจ้าง / ลูกจ้างเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยฯ แก่ลูกจ้าง
และสถานประกอบการ 

- หมวด 2 การบริหารจัดการและการด าเนินการด้านความปลอดภัย 

- หมวด 3  คณะกรรมการความปลอดภัย 

- หมวด 4  การควบคุม ก ากับ ดุแล 

- หมวด 5  พนักงานตรวจความปลอดภัย 

- หมวด 6  กองทุนความปลอดภัย 

- หมวด 7  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย 

- หมวด 8   บทก าหนดลงโทษ   
ดังนั้นจึงสามารถสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ได้ว่า พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน 
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น และกิจการอ่ืนๆตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตน
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้คณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกิน 
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180 วัน นับตั้งแต่วันที่ยังไม่ได้ออกพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง 
ประกาศ หรือกฏระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ากฎกระทรวงที่ออกตามในหมวด 
8 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การน าพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 
2554 ไปปฏิบัติ และสิ่งที่ต้องตรวจสอบ  

นายจ้างต้องมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างไม่ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย 

ลูกจ้างมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการ
และส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้เกิดความ
สอดคล้องแก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการให้นายจ้างด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดให้มีการประเมินอันตราย 
2) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมในการท างานที่มีผลต่อลูกจ้าง 
3) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างานและจัดท าแผนการควบคุมดูแลลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ 
4) ส่งผลการประเมินอันตรายการศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและแผนการ

ควบคุมตามข้อ 1 2 และ 3 ให้อธิบดีหรือผู้อธิบดีมอบหมาย 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยร้ายแรง  หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการ

ท างาน ให้นายจ้างด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่

ทราบโดยโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใดที่มีรายละเอียดพอสมควร และให้แจ้ง
รายละเอียดและสาเหตุเป็นหนังสือภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกจ้างเสียชีวิต 

2) กรณีที่สถานประกอบการได้รับความเสียหายหรือต้องการหยุดการผลิต  หรือมี
บุคคลใดในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือรับความเสียหายอัน
เนื่องมาจากเพลิงไหม้ การระเบิด การระเบิดสารเคมีรั่วไหล  หรืออุบัติภัยร้ายแรง
อ่ืนๆ ให้นายจ้างแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท์ 
โทรสาร หรือวิธีอ่ืนใด และให้แจ้งเป็นหนังสือโดยการระบุสาเหตุอันตรายที่เกิดความ
เสียหาย การแก้ไขและวิธีการป้องกันการเกิดซ้ าอีกภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ 

3) กรณีที่มีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนเมื่อ
นายจ้างแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อส านักงานประกันสังคมตามกฎหมาย
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ดังกล่าวแล้ว ให้นายจ้างส่งส าเนาหนังสือแจ้งต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย 
ภายใน 7 วัน ด้วยการแจ้งเป็นหนังสือ 

2.7.2 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549   

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกคนในสถานประกอบการ มีส่วนร่วม และรู้บทบาทหน้าที่ มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้  ก าหนดมาตรการ ข้อปฎิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง ส่งเสริมให้
มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในระบบทวิภาคี  เนื้อหาสาระส าคัญของกฎกระทรวงนี้ได้มีการ
ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ในสถานประกอบกิจการ  โดยองคืประกอบและจ านวนของคณะกรรมการนั้น ให้พิจารณาจากจ านวน
ลูกจ้าง เป็นเกณฑ์ 

ตารางท่ี 2-3 จ านวนตัวแทนของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม                     
ในองค์กรตามที่กฎหมายก าหนด 

จ านวน
ลูกจ้าง 

ประธาน 
(ระดับบริหาร ) 

ผู้แทนระดับ
บังคับ
บัญชา 

ผู้แทนลูกจ้าง เลขานุการ รวม 

50-99 1 1 2 เทคนิคขั้นสูง                   
หรือ วิชาชีพ 

5 

100-499 1 2 3 วิชาชีพ 7 

500 คนข้ึนไป 1 4 5 วิชาชีพ 11 

ที่มา : คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน, 2551 : 104  
 

โดยมีการจ าแนกอ านาจและหน้าที่ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. 2549 คือ มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ทั้ง 5 ระดับ ซึ่งได้แก่ ประธาน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา  
ผู้แทนลูกจ้างเลขานุการ  เพ่ือเป็นการก าหนดและก ากับดูแลความปลอดภัยของบริษัท                                                        

2.7.3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  3 พ .ศ . 2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน  
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โดยมีสาระส าคัญคือก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานรายละเอียดของรายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

2.7.4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ด าเนินงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552  

ก าหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากอันตรายที่
อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

2.7.5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 
2552 ประกอบด้วย 8 หมวด  

โดยมีสาระส าคัญคือก าหนดบททั่วไป ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ ระบบน้ าดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การตรวจสอบทดสอบ และบ ารุงรักษาระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอ่ืนๆ    

2.7.6 กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน 
พ.ศ. 2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  

ก าหนดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรอง ความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า
ในโรงงานโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้  ต้องจัดให้มีบุคลากร
ประจ าโรงงาน 

2.7.7 กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ.2549 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบด้วย 6 หมวด โดยมี
สาระส าคัญคือ ก าหนดระดับความร้อนแสงสว่าง เสียง อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างาน การตรวจสุขภาพและการรายงานผลการตรวจสุขภาพ 

2.7.8 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประเมิน
ความเสี่ยงและการจัดท าแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543  

ประกอบด้วย 4 หมวด โดยมีสาระส าคัญคือ การก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป การบ่งชี้อันตราย 
การความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง 

รายการกฎหมายสิ่งแวดล้อมส าคัญที่บังคับใช้ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม มีรายละเอียดดังนี้    

2.7.9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดคุณลักษณะ
ของน้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม 
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ลงวันที่ 14 มิ.ย.2539 โดยมีสาระส าคัญคือการก าหนดค่ามาตรฐานควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่
ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม และวิธีการตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าทิ้งต่างๆตามคู่มือวิเคราะห์น้ า
และน้ าเสีย                     

2.7.10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2548  

ลงวันที่ 31 ต.ค.2549 โดยมีสาระส าคัญคือการก าหนดค่ามาตรฐานควบคุมปริมาณสารเจือ
ปนในอากาศ วิธีการตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่องโรงงาน และการรายงานผล
การตรวจวัดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศ   

2.7.11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงรบกวนและระดับเสียง
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

ลงวันที่ 25 ม.ค. 2549 โดยมีสาระส าคัญคือการก าหนดค่ามาตรฐานของระดับเสียงรบกวน 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   เมื่อ
พิจารณากฎหมายเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน มีกฎหมายหลายฉบับที่
เกี่ยวข้อง มีบทบัญญัติในการจัดการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษดังกล่าว ในขณะเดียวกัน 
กฏหมายบางฉบับมีบทบัญญัติห้ามการกระท าที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน นอกจากนี้กฎหมายบางฉบับได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดจากมลพิษประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548       

ประกอบด้วย เนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด โดยมีสาระส าคัญคือการก าหนดรหัสของชนิดและ
ประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การรวบรวมและ
ขนส่งของเสียอันตราย ผู้บ าบัดหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   

                                                                                                                  

2.8  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัดชันีตัวชี้วัดแบบสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC)  
 

ส าหรับงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อ
ภาคอุตสาหกรรม  : กรณีศึกษา  บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ได้น าทฤษฎี
การประเมินดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced  Scorecard มาเป็นแบบประเมินผล
การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  โดยจะขอน าเสนอความหมายของ
ดัชนีแบบสมดุล หรือ  Balanced  Scorecard  ดังต่อไปนี้ 
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2.8.1 ความหมายของการบริหาร Balanced  Scorecard 
องค์กรต่างๆได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดแบบสมดุลไว้แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ

น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การด าเนินการ ช่วยในการตัดสินใจทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับ
ปฏิบัติการ ดัชนีที่ใช้เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ และยังสามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลของการ
ด าเนินงานอื่นๆ ได้  

กฤษณี  มหาวิรุฬห์, 2546 ได้ให้ความหมายของค าว่า  Balanced  Scorecard (BSC)   คือ 
ระบบหรือกระบวนในการบริหารงานที่อาศัยการก าหนดตัวชี้วัด (KPI)  เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญ  

Kaplan  and  Norton, 1996  ได้ให้ความหมายของค าว่า  Balanced  Scorecard ไว้ว่า
เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่ช่วยน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและมุ่งเน้นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร  

ดังนั้น Balanced  Scorecard  หรือ  ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล จึงมีความหมายว่า 
เป็นเครื่องมือที่น ามาใช้ในการด าเนินงานทั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ สามารถน า
เครื่องมือมาประเมิน  
          Balanced  Scorecard  ประกอบไปด้วยหลักการของดัชนีความส าเร็จแบบสมดุล  4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่  กลุ่มตัวชี้วัด ด้านการเงิน กลุ่มตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ กลุ่มตัวชี้วัดด้านการบริหาร กลุ่ม
ตัวชี้วัดด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  โดยแต่ละกลุ่มหลักเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ช่วยองค์กรเกิด
ความส าเร็จ ส่วนในด้านของมุมมองการวัด ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้าน
กระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  โดยแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ด้านการเงิน  (Financial Perspective)  เป็นมุมมองที่บอกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของต้นทุนการ
ผลิต  การลดต้นทุน การเพ่ิมขึ้นของก าไร การเพ่ิมขึ้นของรายได้ ยอดขาย และการลดลงของต้นทุน 
เป็นต้น 

ด้านลูกค้า  (Customer Perspective)  เป็นมุมมองที่บอกเกี่ยวกับตัวชี้วัดของความพึงพอใจ
ของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ และเป็นการ
แสดงถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกด้าน เช่น หากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีอาจท าให้เกิดปัญหาการ
ร้องเรียน เป็นต้น 

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)  เป็นมุมมองที่บอกเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานหรือกระบวนการภายในขององค์กร เพ่ือการน าเสนอความต้องการให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจและประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การประสานงานภายในองค์กร  การจัดโครงสร้างองค์ประกอบให้มี
ประสิทธิภาพ 
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ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เป็นมุมมองที่บอก
เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับองค์กร เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน 
การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องค์กร    

2.8.2 กระบวนการในการสร้าง BSC 
ในการสร้างกระบวนการในการสร้างดัชนีตัวชี้วัดแบบสมดุล Balanced  Scorecard (BSC)  

จะมีองค์ประกอบและรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์  ดังต่อไปนี้  
1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  (SWOT Analysis)  ขององค์กร  

เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการพ้ืนฐานขององค์กร     
2) ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือแสดงถึงสิ่งที่อยากให้เป็นไป

ในอนาคต  
3) การก าหนดมุมมอง (Perspective) ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการ

ด าเนินงานของกิจการแต่ละองค์กร   
4) การจัดท าแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategy  Map) โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่

ละมุมมองผู้บริหารระดับสูงต้องประชุมร่วมกันเพ่ือยืนยันและเห็นชอบในแผนที่ทาง
กลยุทธ์ที่จัดขึ้น 

5) การก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI) และเป้าหมาย (Target) 
เพ่ือเรียงล าดับความส าคัญและมุ่งไปสู่จุดหมาย 

6) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือเป็นจัดท าแผนงานก่อนการลงมือ
ปฏิบัติการจริง ในการจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เพ่ือให้เกิดความส าเร็จใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และ
ด้านการพัฒนา  การจัดท าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุลนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียใน
การน ามาประยุกต์ใช้ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

2.8.3 ข้อดีของตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  Balanced  Scorecard  (BSC)   
1) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เป็นการประเมินที่ครอบคลุมในมิติต่างๆ เช่น ด้าน

การเงิน  เพ่ือให้เกิดความสมดุลในการปรับงบประมาณ หรือการจัดงบประมาณ
ต่างๆ 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เป็นการประเมินผลกับกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ท าให้
การประเมินมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุลสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ 
ขององค์กรให้ส าเร็จได้โดยง่าย 
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4) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  เป็นการพัฒนาแนวคิดให้ต่อเนื่อง โดยอาจน าผลจาก
ประสบการณ์ในอดีต หรือในการปฏิบัติงานมาปรับใช้ในองค์กรได้จริง 

2.8.4 ข้อเสียของตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  Balanced  Scorecard  (BSC)   
1) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล อาจเหมาะส าหรับการใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานขององค์กร 
2) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ต้องมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความชัดเจนและ

แม่นย าของเครื่องมือ           
นอกจากข้อดีและข้อเสียของการน าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุลมาปรับใช้ในการประเมิน

หรือเพ่ือผลักดันให้เกิดความส าเร็จในมิติด้านต่างๆแล้ว ควรต้องมีการพิจารณาเหตุผลและประโยชน์ที่
จะได้จากการน าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุลมาใช้ โดยมีรายละอียด ดังต่อไปนี้                                                                                       

2.8.5 เหตุผลที่ควรน าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) มาใช้
เป็นเครื่องมือ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก (Customer  
Orientation) 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  มีความมุ่งต่อการปรับระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน (Reengineering) 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเสริมเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (Technology) 

4) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เน้นการพัฒนาส่งเสริม แนวความคิด การเรียนรู้
ใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร  (Learning Organization) 

2.8.6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  Balanced Scorecard 
(BSC)  มาปรับใช้ 

1) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กรได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เป็นตัวช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์กรดีขึ้น เช่น 
ด้านประสิทธิภาพ งบประมาณ บุคลากร และการพัฒนาการเรียนรู้ 

3) ใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานของ
องค์กรได ้

4) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ท าให้เกิดการจัดแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง 
ได้อย่างเหมาะสม 
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5) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  สามารถท าให้องค์กรมีความมุ่งเน้น  ให้ความส าคัญ
ต่อกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การ
ปฏิบัติได ้

6) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล สามารถช่วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
วัฒนธรรมขององค์กรโดยการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายเป็นเครื่องมือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

7) ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  สามารถท าให้พนักงานเกิดการรับรู้และเข้าใจ และ
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของผู้อื่นในองค์กร      

2.8.7 อุปสรรคส าคัญท่ีท าให้กลยุทธ์ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ 
1) วิสัยทัศน์การท างานที่ไม่ชัดเจน การขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  
2) การขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร 
3) ผู้บริหารระดับสูงขาดความสนใจในข้อมูล และไม่ส่งเสริมการปฏิบัติงานต่างๆเพ่ือ

เป็นการพัฒนาให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2.8.9 ข้อควรระวังในการจัดท าตัวชี้ วัดความส าเร็จแบบสมดุล  Balanced Scorecard 

(BSC)                                                     
ในการน าเครื่องมือหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ อาจเกิดการต่อต้านจากผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่บาง

กลุ่ม  แต่ไม่ควรจะเร่งรีบการเพ่ิงพัฒนา  ผู้บริหารระดับสูงต้องให้การสนับสนุนในการจัดท าตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุลอย่างเต็มที่  ทุกคนภายในองค์กรต้องรับรู้และให้การสนับสนุนในการน าระบบ
การประเมินไปใช้   การไม่น าตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์  

จากแนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าตัวดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุลนั้นสามารถน ามาปรับใช้กับ
งานวิจัยฉบับนี้ โดยสามารถน ากลุ่มหลักที่เป็นเครื่องมือ มาช่วยให้องค์กรเกิดความส าเร็จได้ โดยน า 
ด้านของมุมมอง  4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา  มาประยุกต์และปรับใช้ในกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม
กับงานวิจัยในครั้งนี้มากที่สุด  
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2.9 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis  
 

การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ หรือ 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ 
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 

อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยน าเทคนิคนี้มาแสดงใน
งานสัมมนาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  

ดังนั้นหมายของ SWOT Analysis  จึงหมายถึง  การวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงาน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ
ในอนาคต   
SWOT Analysis  มาจาก  

- S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่
เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด (จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ) 

- W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น (จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ)  

- O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร 
โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็ง
นั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น (โอกาสที่จะด าเนินการได้) 

- T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง (อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงาน
ขององค์การ) 
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2.9.1 หลักการส าคัญของ SWOT  
คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์

ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์  SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (situation 
analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) 
ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร
ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป 
    2.9.2 ขั้นตอน / วิธีการด าเนินการท า  SWOT Analysis 
    การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุด
แข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่
มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ภายใต้การ
วิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

2.9.2.1 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
          การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือ การบริหารที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรใน
การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร
เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้า 
- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร  
- จุดอ่อนขององค์กร (W- Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่
อยู่ภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร  
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2.9.2.2 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
          ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน 
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่ านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี 
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ  
 - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใด
ที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรในระดับมหา
ภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งข้ึนได้ 
 - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
องค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได้  

2.9.2.3 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
          เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง-
จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส -อุปสรรค จากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญ
สถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้  

1) สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พ่ึงปรารถนาที่สุด เนื่องจาก
องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก 
(aggressive - strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาส
ต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  

2) สถานการณ์ที่  2 (จุดอ่อน -ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ ที่ เลวร้ายที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลาย
ประการ ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) 
เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่
จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด  
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3) สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่าง
เช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัด
หรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้สถานการณ์ที่ 4 
(จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสใน
ระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน 

    2.9.3 ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis   
    2.9.3.1 ข้อดี คือ ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทาง

ธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความสะดวกเป็น
อย่างมากส าหรับผู้ที่น า SWOT มาใช้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ มากมาย 
เช่น  การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง การก าหนดความส าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น  การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด าเนินการ การ
วิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้สูงขึ้น  

2.9.3.2 ข้อเสีย คือ มีโอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ 
ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานของเทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์  ต้อง
ทบทวน SWOT เป็นระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ 

2.9.4 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT 
วิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่ง

ปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุด
แข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในขณะที่จุดอ่อน
ขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะ
เป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเป้าหมายองค์กรในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม
จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม 
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

จุฑารัตน์ หงส์จินดา (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง   
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  เพ่ือแนวทางที่
เหมาะสมในการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ 
จ ากัด  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จ ากัด  ได้
ประยุกต์หลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ผล
การศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ด้านการ
บริหารจัดการ บริษัทมีการจัดท านโยบายไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ มี
การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้านการเรียนรู้และด้านการพัฒา มีการส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถของพนักงานในการด าเนินงาน และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14000) ส าหรับข้อเสนอแนะที่องค์กรอ่ืนๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้  ได้แก่  การมี
วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ระบบการบริหารการจัดการที่ดี การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การส่ง เสริมการมี
ส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ
การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 

จิรฐา ดูแก้ว (2554) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย  กรณีศึกษา : กิจการอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็ง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านความสามารถ ด้านการจัดการตามระบบการจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านการให้การสนับสนุน ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและด้านการให้
ความส าคัญการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมืออย่างจริงจังของทุกคนในองค์กร  โดยท าการสัมภาษณ์
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แบบเจาะลึกและสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทั้งสิ้น 562 ราย และตรวจข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation)  

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความลอดภัย 
คือ ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่ งมั่นและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง รองลงมาคือ
ความสามารถด้านการจัดการตามระบบความความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และปัจจัยการปฏิบัติที่
มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดในการน าไปสู่ความส าเร็จ คือ การให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม และ
ให้ความร่วมมืออย่าจริงจังของคนในองค์กร ส าหรับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจของคณะท างานด้านความปลอดภัยส่วน
ใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง  ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา คือ ควรให้ความส าคัญในการ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่คณะท างานเพ่ือน า
นโยบายไปปฏิบัติและด าเนินการ ส าหรับการจัดการควรให้ความส าคัญกับการตรวจสอบงานที่ท า
โดยเฉพาะการติดตามภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนมีจิตส านึก ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบเพ่ือให้
การจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

วาทิต  ส่องศิริ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเพ่ือเสนอแนวทางในการจัดท าการด าเนินงานแก่องค์กร 
โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการศึกษาพบว่า   ด้านการบริหาร
จัดการ ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน และรวดเร็ว  เมื่อมีข้อกังวลใจจากประชาชนควรมี
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีการรับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานอ่ืนๆ ควรมีการดูแลชุมชนที่อยู่ไกล้เขต
ประกอบการให้มากขึ้น  จัดท านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก และควรมีการจัดการ
ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบเขตประกอบการ ด้านงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณแก่
ชุมชนอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้  ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ควรก าหนดรัศมีของ
มลภาวะที่ออกจากโรงงานให้กว้างขึ้น ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้ อ่ืนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการ
ด าเนินงานของบริษัท ด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรมีการน าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาช่วยสนับสนุน
เกษตรกร และการรับประชาชนในพ้ืนที่เป็นพนักงานมวลชนสัมพันธ์ และสุดท้ายคาวรมีการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในชุมชน  

ศิริพร  อนุสภา (2556) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเอกชนในครอบครัวของซาเลเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
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การจัดการด้านความปลอดภัย ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการด้านความปลอดภัย 3 ด้าน ได้แก่  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู การท างานของทีมครู และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จ านวน 
250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และการวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า  ครูผู้สอนมีการจัดการระบบความปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 
และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูผู้สอน มีการจัดการความปลอดภัยของนักเรียนอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านร่างกายและจิตใจ ด้าน
การจัดบริหารความปลอดภัยในโรงเรียน ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านการจัดการเรียน
การสอนสวัสดิศึกษา ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู มีความสัมพันธ์กับการจัดการความปลอดภัย
ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากสูงไปต่ า ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของครู ภาวะผู้น าของครู ส่งผลต่อการจัดการความปลอดภัยของนักเรียน 
โดยร่วมกันพยากรณ์การจัดการความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีตัว
แปรที่มีอ านาจในการท านายสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รองลงมาคือ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของครู และการท างานเป็นทีมของครู ตามล าดับ 

เฉิดศักดิ์ สืบทรัพย์ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
ด้านความปลอดภัยในการท างานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยในการท างานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นไทย  โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research)  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ คือ กลุ่มภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มละ 9 คน รวมจ านวน 27 คน 
จากนั้นท าการตรวจสอบข้อมลูที่ได้โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแจก
แบบสอบถามและได้รับกลับคืนมาจ านวน 400 ชุด ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงได้แก่ พนักงาน หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพเพียงบางส่วนจากสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในสมาคม
เครื่องท าความเย็นไทย  ซึ่งผลการวิจัยได้มาออกเป็นแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยคือ 
กรุงเทพโมเดล 

สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ และจ าลอง โพธิ์บุญ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทอูเบะ 
(ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานด้าน CSR และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงาน CSR  และเพ่ือศึกษาผลที่ผู้มีส่วนได้ส่วนสียภายในองคืกรที่ ได้รับและศึกษาความพึง
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พอใจของชุมชนที่มีต่อการด าเนินงานด้าน CRS ของกลุ่มบริษัท ได้มีการประยุกต์ใช้ CIPP-I Model 
ซึ่งจะมีการพิจารณา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้หลักการสามเส้า (Triangulation) โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรภายในหน่วยงาน จ านวน 11 คน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน 4 คน ผู้น า
ชุมชนและประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ 3 ชุมชน ทั้งหมดจ านวน 12 คน ด้วยวิธีถามต่อ 
(Snowball)  ผลการศึกษา พบว่า 1. กลุ่มบริษัทมีการด าเนินงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ปัญหาที่พบ ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ CSR 
ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน การประเมินผลการด าเนินงาน และ
การทบทวนความสอดคล้องตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน 
CSR ในด้านบริบท ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ 3. ผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการ
ด าเนินงานด้าน CSR ของกลุ่มบริษัท คือ การลดค่าใช้จ่ายของบริษัท การเพ่ิมความสามารถในการ
ขายและเพ่ิมความแข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4. โดยภาพรวมชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับกลุ่มบริษัท 
ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ส าหรับผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากอันตรายร้ายแรง พบว่า ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรได้รับผลกระทบ
มากที่สุด ในด้านการได้รับความช่วยเหลือและการพัฒนาชุมชนพบว่าโดยรวมแล้ว ชุมชนที่ตั้งอยู่ติด
กับบริษัทได้รับความช่วยเหลือและพัฒนามากที่สุด ส าหรับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกลุ่ม
บริษัท ในด้านต่างๆ พบว่าผู้อาศัยในชุมชนที่ติดกับกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับ
ค่อนข้างมาก  

ฐปนีย์ วิชญธน และรุ่งนภา พิตรปรีชา (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสร้างตัวชี้วัดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวชี้วัดความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและปัจจัยสะท้อนตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อ
สังคมและจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดในธุรกิจพลังงานของประเทศไทย  โดยใช้ระเบียบวิจัย 2 
แบบ คือ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
ตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานในประเทศไทยมี 6 ปัจจัยหลักและมีตัวชี้วัดความ
รับผิดชอบต่อสังคม 49 ตัวชี้วัด นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตัวชี้วัดส าหรับการ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจพลังงานพบว่ามี 7 องค์ประกอบ 

ศุภาพร  ผิวงาม (2549) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และเพ่ือหาแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบบันทึก
การสัมมนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน  แนวทางในการพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  ควรมีการจัดท าแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
มีการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเป็นลายลั กษณ์ อักษร ส าหรับการวางแผนด าเนินงาน
สิ่งแวดล้อมควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ด้านด าเนินการและการปฏิบัติการ ควรมีการให้
ความรู้กับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับข้อก าหนด ISO 14001  ควรมีการก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและ
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการก าหนดวางแผนในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และด้าน
การทบทวนการจัดการ ควรมีการจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการทบทวนการจัดการ ควรมีการ
รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและน ามาทบทวนการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าเป็นปฎิทิน
ปฏิบัติงาน 

วิสาขา ภู่จินดา (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดย
ใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน ตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ลดลง ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากชุมชน 4 พ้ืนที่ ใน 4 ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ชุมชนบ้านนาเวียง จังหวัดล าปาง 
ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ชุมชนเลม็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนโคกไม้งาม 
จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการ
นิเวศวิทยาอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ วิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาของผู้น าชุมชน รองลงมาคือ 
ความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ส าหรับปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนทั้ง 
4 พ้ืนที่ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละพ้ืนที่ลดลงจากการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตาม
หลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม มีค่าตั้งแต่ 100-2,200 ตันคาร์บอนด์เทียบเท่า ซึ่งจะขึ้นกับปัจจัย
ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมแต่ละขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละชุมชน ส าหรับแนวทางการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชนให้เหมาะสม การส่งเสริมการ
เชื่อมโยงเครื่อข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การพัฒนาขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี  เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และพงษ์เทพ จิระโร (2557)  ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง  การพัฒนารูปแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1. 
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การศึกษาวิเคราะห์ขั้นพ้ืนฐาน 2. พัฒนารูปแบบ 3. ทดลองรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน ISO 14001  4. ประเมินความเป็นไปไของรูปแบบโดยการจัดสัมมนาอิงผู้ เชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship)  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 
ของโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1. ขั้นข้อก าหนดทั่วไป 2. ขั้นนโยบายสิ่งแวดล้อม 3. ขั้นการวางแผน 4. ขั้นการน าไปปฏิบัติ 5. 
ขั้นการตรวจสอบ 6. ขั้นทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ผลการประเมินรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตามาตรฐาน มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ปฏิบัติในโรงเรียน 

สุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการ
ความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้การ
จัดการความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารของโรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ แบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของพนักงาน
ต่อการจัดการด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง โดยมีการรับรู้การป้องกันมากที่สุด  ปัจจัยด้านการ
จัดการเรื่องความปลอดภัย การส ารวจ การป้องกันด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก ปัจจัยด้านการจัดการ
เรื่องความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัศนคติของผู้บริหารในเรื่องการจัดการความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สามารถอธิบายปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัยใน
ภาพรวม ร้อยละ 36.90 

จันทิราพร ทั่ งสุวรรณ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน(SHE) ในโรงงานผลิตนามันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากยางรถยนต์
เก่าไม่ใช้แล้วของสหกรณ์การเกษตรวานรนิวาศ จังหวัดสกลนคร และมลพิษท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคน
ในชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ต่อหน้า การสังเกตุในการภาคสนาม และการ
อภิปรายกลุ่มย่อย  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงงานให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตมากกว่า
การจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการท างานของโรงงาน ไม่มีการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนา รวมทั้งไม่มีการปลูกฝังทัศนคติและการส่งเสริมการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างและนายจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยังขาดความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่ เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
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แต่ลูกจ้างมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ทางโรงงานจัดหาให้ตามกฎระเบียบที่นายจ้าง
ก าหนด แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการความ
ปลอดภัยแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

สุธาทิพย์  รองสวัสดิ์ (2554)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยใน
การท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการประจ าการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  จังหวัดเชียงใหม่   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล 
การจัดการ กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการ ประจ าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากผู้สอบถามทั้งหมด 310 คน  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานคือปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การ
อบรมเรื่องความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อ
ความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษาและระยะเวลาการท างาน 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน ส่วนปัจจัย
การรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการท างานทั้ง 5 นโยบาย คือ นโยบายด้านความปลอดภัย 
ความรู้ด้านความปลอดภัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในการท างานในระดับปฏิบัติการ 

จากการรวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษางานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา : บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่น   จะเห็นได้ว่าการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและบริษัทกรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น เป็นบริษัทที่มีการด าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  เคยมีปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอยู่
บ่อยครั้ง อีกทั้งปัญหานั้นอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม มีความเสี่ยงมากในด้านลบ ดังนั้นจึง
ควรน าแนวคิดและทฤษฎีข้างต้นดังกล่าวมาปรับใช้  เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงานด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนอีกต่อไป   
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การด าเนินการวิจัย 
 
 

การศึกษานี้มุ่งที่จะศีกษาการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมี และการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ทั้งนี้เพ่ือน ามา
ประมวลผล วิเคราะห์ และเสนอแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยมีวิธีการของการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนและรายละเอียดที่ประกอบไปด้วย  

3.1   กรอบแนวคิด 
3.2   วิธีการศึกษา 
3.3   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.5   เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัท 
ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ได้ดังแสดงในภาพที ่3-1 
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จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  :  กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมี และการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ได้
ใช้การประมวลผลงานวิจัยโดยใช้ดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  (Balanced Scorecard)  โดยใช้
หลักการประเมินทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
หน่วยงาน และด้านประสิทธิผล 

 

3.2 วิธีการศึกษา 
 
          การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตุแบบการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วม (Non – Participation Research) มีส่วนร่วม (Participation Research) และการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – Structured Interviews) กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ เคยปฏิบัติงานใน
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม  โดยผู้สัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึง
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แล้วน าข้อมูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ
หาข้อสรุปผลของการศึกษา 
 

3.3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งแหล่งข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)   
ผู้ท าการศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการ สัมภาษณ์แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi 

– Structured Interviews) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก  ส่วนที่สองใช้วิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยการสังเกตุ
การณ์แบบไม่มีส่วนร่วม(Non – Participation Research) เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินงาน 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี หรือ อ่ืน ๆ  
และน าหลักการของดัชนีชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard)  มาใช้สร้างแนวค าถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญมากที่สุด 
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3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาจากหนังสือ เอกสารวิชาการ 

บทความ วารสารวิชาการ งานวิจัยที่เก่ียวข้องและข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวิจัย ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่น 
2) สถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสาระส าคัญของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย

ความปลอดภัย  (OHSAS 18001)  และมาตรฐานระบบการสิ่งแวดล้อม ( ISO 
14001) 

4) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  
5) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับดัชนีตัวชี้วัดแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC)  
6) ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม  
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครั้งนี้มีการคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการด าเนินงานการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา บริษัท 
ปิโตรเคมีและการกลั่น แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ประกอบด้วยกลุ่มที่เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informants) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้เสีย  8   กลุ่ม จ านวนรวม  60  คน  
ได้แก่   

- เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด  จ านวน  3   คน 
- เจ้าหน้าที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ านวน  2   คน 
- เจ้าหน้าที่ด้านแรงงาน จ านวน  2   คน 
- เจ้าหน้าที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ชลประทาน   จ านวน  2  คน 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2  คน 
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน  8  คน   
- เจ้าหน้าที่บริษัทผู้รับเหมา  จ านวน  3  คน 
- ผู้บริหารบริษัทกรณีศึกษา  จ านวน  10  คน 
- พนักงานบริษัทกรณีศึกษา จ านวน  8 คน 
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- ผู้น าชุมชนในรอบเขตประกอบการ   จ านวน  10  คน 
- ประชาชนในรอบเขตประกอบการ  จ านวน  10  คน 

 

3.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มี
ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยสร้างแนวค าถามประกอบกับการ
สัมภาษณ์จากดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จัดการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน และด้านประสิทธิผล โดยผู้ศึกษาได้
ออกแบบสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วน าแบบสัมภาษณ์นั้นสอดคล้อง ตรงประเด็น
และครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษา โดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะศึกษาเป็นผู้ประเมิน
แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว โดยการสัมภาษณ์แต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 2 ชั่วโมง 

ส าหรับการสร้างแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบสัมภาษณ์ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการทดสอบ
คุณภาพเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า   ด้านแหล่งข้อมูล เป็น
การตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคน จะยังได้ข้อมูล
เหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นจึงน าข้อมูลดังกล่าวไปเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
เป้าหมาย 

โดยสร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ซึ่งได้แก่  
4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน และด้าน
ประสิทธิผล และใช้เครื่องบันทึกเสียง บันทึกในขณะท าการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลรายละเอียดของ
ข้อมูลของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ให้ได้มากที่สุด และเพ่ือเป็นการทบทวนข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องใน
การจดบันทึกอีกครั้ง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 5 แบบ คือ  

1. แบบสัมภาษณ์เฉพาะหน่วยงานราชการ  ซึ่งได้แก่ 
- เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด  / เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ ด้านแรงงาน   
- เจ้าหน้าทีเ่ขตประกอบการอุตสาหกรรม 
- เจ้าหน้าทีส่ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
- เจ้าหน้าที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ชลประทาน    
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   
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2. แบบสัมภาษณ์เฉพาะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน  ซึ่งได้แก่ 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรณีศึกษา  

3. แบบสัมภาษณ์เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
- เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. แบบสัมภาษณ์เฉพาะพนักงานอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 
- พนักงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (กรณีศึกษา) 

5. แบบสัมภาษณ์เฉพาะชุมชนที่เก่ียวข้อง  ได้แก่ 
- ผู้น าชุมชนในรอบเขตในเขตประกอบการ / ประชาชนในรอบเขตประกอบการ  

 โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่     
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
- ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ

บริษัทกรณีศึกษา 
- ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
- ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้หลังจากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องแล้ว ล าดับ
ต่อไปคือการสร้างแบบสัมภาษณ์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าแบบสัมภาษณ์ไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา  หลังจากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ดัชนี
ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน และด้านประสิทธิผล ร่วมกับการลงพ้ืนที่ภาคสนามโดยการ
สังเกตุการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม จากการใช้เทคนิคที่กล่าวมานั้น จะท าการวิเคราะห์สังเคราะห์
รายละเอียดและหัวข้อต่างๆ ในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อภาคอุตสาหกรรม และเพ่ือเสนอแนวทางการด าเนินงานการจัดการด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกรณีศึกษาบริษัทปิโตรเคมีและการกลั่น และประเภท
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ อีกต่อไป 



61 
 

 
 

ผลการศึกษา 
 

 
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม   

: กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทกรณีศึกษา ซึ่ง
ได้แก่ ผู้รับเหมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้น าชุมชน ประชาชน ในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท
กรณีศึกษา  พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซึ่ง
สามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 4.1 ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมี และการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  
 4.2 การด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 
18001 และ ISO 14001)  
 4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม  
 4.4 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา และแก่องค์กรอื่นๆ 
  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

4.1 ข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา  
 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทกรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมี และการกลั่นแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดระยอง ซึ่งประกอบด้วย 

4.1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
4.1.2   โครงสร้างขององค์กร นโยบาย และวิสัยทัศน์ 
4.1.3   ลักษณะธุรกิจ 
4.1.4   รางวัลและการรับรอง 
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4.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษัท กรณีศึกษา เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีกัลไทย จ ากัด (มหาชน) หรือ “ที

พีไอ” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์ จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่  17 มีนาคม 2538 บริษัทฯ เริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพ่ือจ าหน่ายในปี 2525 และได้ขยาย
สายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น รวมทั้งขยายโรงงานและสร้างสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ต่อมาบริษัทฯ ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 
หลังจากการลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อปี 2540 บริษัทฯ เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการเมื่อปี 2543 และ
ประสบความส าเร็จในการฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 

ปัจจุบันบริษัท ฯ และบริษัทในเครืออยู่มากมาย เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการด าเนิน
อุตสาหกรรม ปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ าลึก คลังน้ ามัน โรงไฟฟ้า ดังแสดงในภาพที่ 4-1 

 

 
 

ภาพที่ 4-1 บริษัทกรณีศึกษา  
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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บริษัทกรณีศึกษา มีที่ตั้งอยู่ที่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  มีจุดเด่นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
หลายสาย ท่าเรือน้ าลึกที่ดีที่สุดในประเทศไทย ถนนสายหลักที่ส าคัญคือ สุขุมวิท  มีพ้ืนที่ดังแสดงใน
รูปภาพที่ 4-2  
 

 

ภาพที่ 4-2  แผนที่ตั้งของบริษัทกรณีศึกษา และพ้ืนที่ที่ศึกษาใกล้บริษัทกรณีศึกษา 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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4.1.2 โครงสร้างขององค์กร นโยบาย และวิสัยทัศน์ 
 

 

ภาพที่ 4-3  โครงสร้างขององค์กร 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 



65 
 

4.1.2.1 นโยบาย และวิสัยทัศน์ 
สารจากประธานกรรมการ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทย จากการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ บดีจักรีนฤบดินทร  
สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) ทุกคน ได้ถวายความจงรักภักดีและความอาลัยถึงพระองค์ท่าน และ
ด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหลายกิจกรรมในชื่อ “บริษัท ร่วมใจถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกิจกรรมท าดีถวายพ่อ” เพ่ือน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมตั้งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมน าแนวทาง
ตามพระราชด าริมาใช้ในการด าเนินธุรกิจให้สมดังเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  9 ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งส าหรับ บริษัท ปี 2559 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทประสบความส าเร็จ
ต่อเนื่องจากปี 2558 มีก าไรสุทธิจ านวน 9,721 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 จากปี 2558 ที่มีก าไร
สุทธิ  9,402 ล้านบาท โครงการ EVEREST ซึ่ งเป็นโครงการตามกลยุทธ์ เพ่ือการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในทุกด้าน ที่ต้องใช้ความร่วมมือของพนักงานทั้งองค์กรและด าเนินการร่วมกับที่ปรึกษา
จากบริษัทชั้นน าระดับโลกต่อเนื่องมาจากปี 2558 สามารถท าก าไรได้ถึง 2,311 ล้านบาท เป็นนิมิต
หมายอันดีว่าขึ้นศักราชใหม่ ปีที่ 11 ของบริษัท บริษัทฯ ได้เดินทางเติบโตมาถึงจุดที่สามารถท าก าไร
ได้ต่อเนื่อง และมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดในเรื่องส าคัญ ทั้ง ประสิทธิภาพการผลิตการตลาด 
นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา การสร้างมูลค่าเพ่ิมการสร้างสมองค์ความรู้ และการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเต็มที่ เพื่อให้
งานส าเร็จลุล่วงบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและผู้มีส่วนได้เสียความโปร่งใส และ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของวัฒนธรรมองค์กร จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมไปกับการ
มองหาช่องว่างที่ยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กรใหม่ที่เรียกว่า i 
SPIRIT ในปี 2558 และเมื่อปลายปี 2559 ได้เริ่มสร้าง DNA ใหม่ในตัวพนักงานแต่ละคนเพ่ือปิด
ช่องว่างของพฤติกรรมอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นการสร้างความ
แข็งแกร่งจากภายใน อันจะน าพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของกรรมการอย่างเต็มที่ กรรมการทุกท่านได้ใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ ความรู้และความ
ช านาญของแต่ละท่าน ที่มีความหลากหลายเพียงพอ และครบถ้วน ในการร่วมกันก าหนดทิศทางกล
ยุทธ์ และการพิจารณาตัดสินประเด็นทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตติดสินบน เพ่ือให้บริษัทฯ มี
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การเติบโตอย่างยั่ งยืนเป็นบริษัทมหาชนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจัดอยู่ ใน SET 
Sustainability Investment หลักทรัพย์เพ่ือการลงทุนอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มการจัดอันดับในปี 2558 
ต่อเนื่องถึง 2559 และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสประจ าปี 2559 จากส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. นอกจากนั้นยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐและ
ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือประเทศชาติ อาทิ โครงการประชารัฐการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย และการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกผสมยางธรรมชาติ 35 % เพ่ือให้ยางธรรมชาติ
สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากข้ึน เป็นต้น 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น สนับสนุน
ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งกับบริษัทฯ มาโดยตลอดทั้งท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยราชการ 
นักวิชาการสถาบันการเงิน ชุมชน ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน 
ที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งจนเป็นผลให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ อย่างงดงามอีกปีหนึ่ง 

ผมมีความเชื่อมั่นว่าจากการเตรียมความพร้อม และการเร่งพัฒนาอย่างจริงจังต่อเนื่องในทุก
มิติได้ท าให้ บริษัท เติบโตพัฒนาไปอย่างถูกทิศทางและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในด้านธุรกิจ 
สุขภาพองค์กรธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นพลเมืองที่ดีของโลก และจากนี้ไป
ธุรกิจของบริษัทฯ จะพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้ง และสะท้อนกลับมาเป็นมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประเทศชาติได้อย่างแน่นอน 

“ บริษัทปิโตรเคมีชั้นน าของเอเชีย ภายในปี 2563 ” 

 

ภาพที่ 4-4 บริษัทกรณีศึกษาชั้นน า ภายในปี 2563 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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4.1.2.2  ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 

 
ภาพที่ 4-5  ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 

 
ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา ธุรกิจจะเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนได้ ต้องมีปรัชญาในการ

ด าเนินธุรกิจ ดังบริษัทกรณีศึกษามีการด าเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฟันฟันเฟืองทั้งสามต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันอย่างเกื้อกูลและ
สมดุล โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ การอยู่ร่วมกันของธุรกิจและชุมชน การอยู่ร่วมกันของชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของธุรกิจและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาการเติบโต
อย่างยั่งยืน 

 
4.1.3 ลักษณะธุรกิจ   
4.1.3.1 ธุรกิจปิโตรเลียม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกลั่นน้ ามัน โดยโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ มีก าลังการผลิตรวม 

215,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบด้วย ADU 1 และ ADU 2 ก าลังการผลิต 65,000 และ 150,000 
บาร์เรลต่อวันตามล าดับ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของก าลังการกลั่นน้ ามันในประเทศ สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้หลากหลายชนิดประกอบด้วย  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แนฟทา น้ ามัน
เบนซิน ดีเซล และน้ ามันเตา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ ามันหล่อลื่นพ้ืนฐาน (Lube Base 
Oil Group I) ก าลังการผลิต 320,000 ตันต่อปี และยางมะตอยขนาดก าลังการผลิต 600,000 ตันต่อ
ปี ซึ่งมีก าลังการผลิตสูงสุดภายในประเทศ  นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยาง
ล้อรถและยางสังเคราะห์ (Rubber Process Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและรับรองด้านคุณภาพในระดับ
สากลภายใต้แบรนด์ Terramaxx อีกด้วย  ดังแสดงในภาพที่ 4-6  
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ภาพที่ 4-6  ธุรกิจปิโตรเลียม 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
 

4.1.3.2 ธุรกิจปิโตรเคมี 
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ และอะโรเมติกส์ โดยมีก าลัง

การผลิต 1,221,000 และ 367,000 ตันต่อปี ตามล าดับ ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับโรงงานปิโตรเคมีขั้น
ปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติก กลุ่มโพลิโอเลฟินส์ (HDPE, PP) ก าลังการผลิต 615,000 ตันต่อปี 
และเม็ดพลาสติกกลุ่มสไตรีนิคส์ (ABS, SAN, EPS, PS) ก าลังการผลิต 334,000 ตันต่อปี  เพ่ือ
จ าหน่ายให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกส าเร็จรูปชนิดต่างๆ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศภายใต้แบรนด์ POLIMAXX 

นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมี ดังแสดงในภาพที่ 4-7 ยังมุ่งเน้นการก้าวไปข้างหน้าปรับตัวให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของมนุษย์ และเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันสู่สากล ด้วยการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทฯ จากการวิจัยทั้งใน
ก ลุ่ ม ส ไต รี นิ ค ส์  ไ ด้ แ ก่  Green ABS, ABS Powder, Impact modifier-MBS, Antidripping 
Additive, Anti-Bacteria และกลุ่มโพลิโอเลฟินส์ ได้แก่ UHMW-PE, Polyolefins Catalyst, Baby 
Bottle Polypropylene, Antimicrobial Compound เป็นต้น 

 
ภาพที่ 4-7  ธุรกิจปิโตรเคมี 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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4.1.3.2 ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค 
บริษัทฯ ให้บริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ โดยท าการผลิตและ

จ าหน่ายไฟฟ้า ไอน้ า อุตสาหกรรม ระบบลม และให้บริการระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับลูกค้า
อุตสาหกรรมและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รวมถึงการบริการทางธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตามมาตรฐานเช่นเดียวกับนิ คม
อุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงการค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนเคียงคู่ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทฯ ได้ท าการผลิตจ าหน่าย และให้บริการระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ 

- ระบบไฟฟ้า (Electrical) 

- ระบบไอน้ า (Steam) 

- ระบบน้ า (Filtered Water, Demineralized Water, Cooling Water, Raw Water, Fire 
Fighting Water) 

- ระบบลม (Nitrogen, Instrument Air, Plant Air) 

- ระบบก าจัดน้ าเสีย (Waste Water Treatment) 
4.1.3.3 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 

ธุรกิจท่าเรือและคลังน้ ามัน เป็นธุรกิจการให้บริการท่าเทียบเรือเพ่ือขนถ่ายสินค้าทั้งภายใน
และต่างประเทศ รวมถึงให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่อ าเภอเมืองจังหวัด
ระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลธุรกิจท่าเรือและคลังน้ ามัน ประกอบด้วย 

ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป หรือ Bulk & Container Terminal (BCT) ตัวท่ามี
ความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือ
ล าเลียงได้ตั้งแต่ขนาด 800-150,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไปเช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน 
สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีปริมาณสินค้าผ่านท่ากว่า 2 ล้านตันต่อป ี

ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ Liquid & Chemical Terminal (LCT) ตัวท่ามี
ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรองรับเรือได้
ตั้งแต่ขนาด 1,000-250,000 ตัน ให้บริการขนถ่ายสินค้าปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ มี
ปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ล าต่อปี 

บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวกว่า 300 
ถัง สามารถรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้ถึง 2.9 ล้านตัน เพ่ือรองรับการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์น้ ามัน
ของบริษัทฯ และให้บริการแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การบริการมีความเป็นมาตรฐานสากลโดยมีคลังน้ ามัน 4 แห่ง กระจาย
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ไปตามภูมิภาค ได้แก่ คลังน้ ามันระยอง คลังน้ ามันพระประแดง คลังน้ ามันอยุธยา และคลังน้ ามัน
ชุมพร นอกจากนี้ คลังน้ ามันแต่ละแห่งยังมีท่าเทียบเรือเพ่ือให้บริการขนถ่ายสินค้าซึ่งจะช่วยให้การ
ด าเนินงานและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง 

 

 

ภาพที่ 4-8 ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์ 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 

4.1.3.4 ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ธุรกิจบริหารจัดการที่ดินที่มีศักยภาพซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอ่ืนๆ รวม

ทั้งสิ้นประมาณ 12,000 ไร่ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นโครงการเชิงนิเวศ ทั้งนิคม
อุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และที่ดินที่มีศักยภาพ ซึ่งโครงการเพียบพร้อมไปด้วย
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปการต่างๆ ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้
อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้ร่วมด าเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (กนอ.) ในการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) ส าหรับให้บริการแก่นักลงทุนที่
สนใจทั้งไทยและต่างชาติ พร้อมรองรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และลูกค้าจากภายนอก 
ประกอบด้วย 

1) โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม: เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี 
อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

2) โครงการนิคมอุตสาหกรรม: นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

3) ที่ดินที่มีศักยภาพ: ที่ดินแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา และที่ดินอ่ืนๆ ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน ตลอดจน
การให้บริการ IRPC Solution Provider ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ 
ให้บริการสนับสนุนกิจการของนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์
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พีซีด้วยความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้กิจการของนักลงทุนเติบโตไปพร้อมๆ 
กับบริษัทฯ การให้บริการประกอบไปด้วย บริการงานบ ารุงรักษา บริการงานวิศวกรรม 
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการงานทดสอบและวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ บริการงานสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือวัด บริการงานด้านโลหะวิทยา 
บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า บริการชั่งน้ าหนักรถขนส่ง และบริการฝึกอบรมตาม
มาตรฐานความปลอดภัย อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีความได้เปรียบจากต าแหน่งที่ตั้งของโครงการซึ่ง
อยู่ภายในเขตประกอบการของบริษัทฯ เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความได้เปรียบในด้านของ
ความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการให้บริการ 
 

4.1.4 รางวัลและการรับรอง 
4.1.4.1 ปี 2559  

1) รางวัล Zero Accident Campaign 2016 ระดับประเทศ บริษัทรับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ ระดับ
ทองแดง ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในนามคลังน้ ามันไออาร์พีซีอยุธยา และคลังน้ ามันไอ
อาร์พซีีพระประแดง จากกระทรวงแรงงาน 

2) บริษัทรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจ าปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
จ านวน 2 รางวัล โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1, NTU) ได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพ่ิมผลผลิต และโรงงานบีทีเอ็กซ์ (BTX) 
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน 

3) บ ริ ษั ท รั บ ร า ง วั ล  Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 
ประจ าปี 2016 ประเภท Social Empowerment จากโครงการ ล าไทรโยงโมเดล 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

4) คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบรางวัลประเภทบุคคล ผู้น า
องค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี และ บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) รับรางวัล
ประเภทองค์กร รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จาก นิตยสาร Corporate 
Governance Asia 

5) บริษัทรับรางวัล "Thailand ICT Excellence Awards 2016" ประเภท โครงการ
พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จาก
โครงการ Athena - Achieving Pricing Excellence จาก สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย (TMA) 
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ภาพที่ 4-9 รางวัลเพ่ือสิ่งแวดล้อม Ecomagination Award 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 

- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) รับรางวัลเพ่ือสิ่งแวดล้อม Ecomagination 
Award จาก บริษัท จีอี วอเตอร์ และ โปรเซสเทคโนโลยี จ ากัด ประกอบด้วย 
รางวัลผู้น าสร้างสรรค์เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Ecomagination Leadership Award) 
รางวัลการพัฒนาความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Return on Environment Award) 
และรางวัลการประหยัดน้ าหรือพลังงานได้ผลจริง (Proof not Promises Award) 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553  

 
ภาพที่ 4-10 รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) รับรางวัล Platts Top 250 Global Energy 

Company ในสาขา Premier Project : Construction ในโรงผลิตพลังไอน้ าและ
ไฟฟ้าร่วม จากการจัดอันดับบริษัทพลังงานจ านวน 250 บริษัททั่วโลก ที่มีผล
ประกอบการที่ดี ทั้งนี้ รางวัล Platts Top 250 Global Energy Company จัดโดย 
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บริษัท PLATTS ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น าการให้บริการด้าน
เครือข่ายข้อมูลข่าวสารพลังงาน รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงราคาซื้อขาย 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีระดับโลก ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 
ภาพที่ 4-11  ใบรับรอง Green Meetings 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 

- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) รับใบรับรอง Green Meetings จาก องค์กร
ธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 
Development : TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment 
Institute Foundation : TEI เนื่องจากได้น าแนวทางการจัดประชุมสีเขียวใน
องค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

ภาพที่ 4-12 รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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-  รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน (สปก.) ระดับประเทศ ประจ าปี 2558  คุณรัฐพล 
อุณากัณฑ์พร ผู้จัดการฝ่ายสไตรีนิกส์และอะโรเมติกส์ คุณวิมล มงคลชัยอรัญญา 
วิศวกรอาวุโสคลังน้ ามันอยุธยา คุณศุภกร วิทยสินธนา ผู้จัดการแผนก คลังน้ ามัน
พระประแดงและแม่กลอง และ คุณวชิรวัตติ์ อินอัฏพัฒน์ วิศวกรอาวุโสคลังน้ ามัน
ชุมพร รับมอบรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน ระดับประเทศ ประจ าปี 2558 จาก คุณพีรพัฒน์ 
พรศิริ เลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความ
ปลอดภัยในการท างานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณทฤษฎี 
วัฒนางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสนับสนุนปฏิบัติการผลิต คุณ
สมบูรณ์ สาตสิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังและจัดส่งผลิตภัณฑ์ คุณภาณุทัต เกียรติ์
อนันต์ชัย รักษาการผู้จัดการส่วนบริหารคลังน้ ามัน และ พนักงาน ร่วมแสดงความ
ยินดีในความส าเร็จกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ด้านความปลอดภัย ของ โรงงานบี
ทีเอ็กซ์ (BTX) ระยอง และ คลังน้ ามันไออาร์พีซีทั้ง 3 แห่ง ได้แก่คลังน้ ามันอยุธยา 
ซึ่งได้รับรางวัล 3 ปีติดต่อกัน คลังน้ ามันพระประแดง และคลังน้ ามันชุมพรได้รับ
รางวัล 2 ปีติดตอ่กัน  

 

ภาพที่ 4-13 IRPC รับรางวัล Zero Accident Campaign 2017 ระดับประเทศ 
   แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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- คุณภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย  ผู้จัดการส่วนบริหารคลังน้ ามัน  และ คุณวิมล มงคล
ชัยอรัญญา  ผู้จัดการแผนกคลังน้ ามันไออาร์พีซีอยุธยา  ฝ่ายบริหารคลังและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติ
คุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident 
Campaign) ระดับเงิน ปีที่ 1 หลังจากได้รับรางวัลระดับทองแดงครบ 4 ปีติดต่อกัน 
ในนามคลังน้ ามันไออาร์พีซีพระประแดง และคลังน้ ามันไออาร์พีซีอยุธยา จาก 
หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในงานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พนักงานคลังน้ ามันอยุธยา และ คลัง
น้ ามันพระประแดง ร่วมแสดงความยินดีในความส าเร็จกับรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ของ
คลังน้ ามันไออาร์พีซีทั้ง 2 แห่ง พร้อมทั้งท าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย เพ่ือ
แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีอีกด้วย 

บริษัทกรณีศึกษาได้ให้ความส าคัญ และมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน ภายใต้การก ากับดูกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาเขต
ประกอบการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่
ดี ซึ่งด าเนินภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม ปฎิบัติตาม
กฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลก าหนดไว้  

นอกจากนี้บริษัทกรณีศึกษายังได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้
แนวคิด ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ โดยมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่าง
เป็นสุข และเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน โดยนอกจากการให้ความส าคัญด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ท าให้บริษัทกรณีศึกษา
ได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐานต่างๆมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลได้เป็นอย่างด ี
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4.2 การด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (OHSAS 
18001 และ ISO 14001)  

 
  งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) น าเครื่องมือ Balanced Scorecard ที่ประกอบไปด้วย 4 มิติ ได้แก่ 
มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย มิติด้านบริหารจัดการ และมิติด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนา และน า SWOT Analysis มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์  ซึ่งผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 มิติด้านประสิทธิผล  
  ในมิติด้านประสิทธิผลเป็นการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านแนวทาง
เกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านผลสัมฤทธ์ของการด าเนินงานด้านวิธีการ
จัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อองค์กร  และด้านการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกับองค์กร  การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ต้องประกอบไปด้วย การบริหาร
จัดการที่ดี การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
ทันสมัยและพัฒนาบุคลากรไปพร้อมกัน หากองค์กรให้ความส าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ผลส าเร็จ
ที่ได้จากการปฏิบัติงานนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ ดังผลจากการสัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  4.2.1.1. ด้านแนวทาง เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ของการด าเนินงาน  
  แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์  และเป้าหมายในการด าเนินงานด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
 

“จากการการด าเนินการด้านความปลอดภัย  ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุก็มีความสุข ชีวิต
ดี และเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น เช่นการช่วยลดต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล 
โอกาสทางธุรกิจ มันอาจมองไม่เห็นตัวเงินในทันที แต่มันเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรอยู่
ได ้”   
 
ผู้บริหารคนที่ 4  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 
“การแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ให้
เป็นไปตามยุคสมัย มีการปรับปรุงกระบวนการ และมีการพัฒนาขึ้น พัฒนา
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ระบบ พัฒนาคน เพ่ือให้ทุกคนในบริษัทอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้ง
เคียงคู่ไปกับชุมชนรอบข้าง ด้วยความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์เกื้อกูลกัน”     
 
พนักงานคนที่ 2 ไดก้ล่าวว่า  

 
“จะมีข้อก าหนดและเป้าหมายด้านความปลอดภัยเป็นศูนย์  พูดเสียงตามสาย
กรอกทุกวัน ท าให้เราซึมซับ ท าให้เรารู้สึกว่าต้องตระหนักนะ เหลือเวลาอีกแค่
เดือนกว่าจะปีใหม่แล้ว ทุกคนต้องร่วมมือกันนะอย่าให้เกิดเหตุนะ ผู้บริหารทุก
คนมีความมุ่งมั่นมากให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์และยิ่งมีตรีมจาก 100 วัน ปลอด
อุบัติเหตุ และมีสเต็ป 199 วัน ปลอดอุบัติเหตุ ถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้าง
ความปลอดภัยอีกทางหนึ่ง ผู้บริหารมีค าม่ันสัญญาให้แต่ละหน่วยงานเขียนค าม่ัน
สัญญาว่าเราจะท างานด้วยความปลอดภัย”  และตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 2 
ได้แสดงความคิดเห็นว่า  

   
“ไม่เคยร้องเรียนเลย เราเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน ต้องท างานอยู่ร่วมกัน ถ้า
คนเรามีความประมาท ถ้าเราด ารงชีวิตอยู่ ได้ด้วยความไม่ประมาทเราก็จะ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เราต้องป้องกันไว้ก่อนดีกว่า”  
  
1.) องค์กรได้ให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาอย่างเหมาะสม  ซ่ึงผู้ให้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า 
“แต่ก่อนงานอาชีวอนามัยและบุคคลแยกกัน แต่ปัจจุบันเช่นการตรวจสุขภาพของบุคคลต้องรวบกับ
อาชีวอนามัยร่วมด้วยเพื่อตรวจโรคจากการท างานของพนักงานด้วย ท าอย่างไรพนักงานจะมีสุขภาพที่
ดี ท างานให้เราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โฟกัสกลุ่มที่มีความเสี่ยง มีกิจกรรมเรื่องโครงการอาหาร
สุขภาพขายให้กับพนักงาน ร่วมมือกับแผนกบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนี้มีศนูย์
การเรียนรู้ชุมชนคอยดูแลชุมชน”  ผู้บริหารคนที่ 4  กล่าวว่า 

 
“ตั้งแต่มีผู้บริหารยุคใหม่เข้ามาและ ปตท.ได้ให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ได้มี
นโยบายในการลงพ้ืนที่จึงได้ลงศึกษาอย่างจริงจัง ตอนนั้นมีปัญหา 2 กลุ่ม คือ
หนึ่งม็อบถูกปลุกระดม และเราอาจจะเป็นตัวสร้างปัญหาจริงในตอนนั้น  จึงลง
ชุมชนจริง  นั่งดมกลิ่นจริง จากนั้นจึงได้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง 
ปัญหาเหล่านั้นก็ลดลง ข้อร้องเรียนก็ลดลง แต่ก่อนเราใช้น้ ามันเตา ปัจจุบันเราก็
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เลิกใช้ เช่นหน่วยงานที่สามารถถเปลี่ยนน้ ามันเตาเป็นการใช้แก๊สแทนได้ เราก็
เปลี่ยน 98 เปอร์เซ็น เป็นเรื่องกลิ่น  น้ าเสียไม่ค่อยมีประเด็น แต่ชุมชนมักมี
ความเข้าใจผิด และความไม่เข้าใจ เช่นในหน้าแล้ง พอฝนตกน้ าที่ขังอยู่ในพ้ืนที่
ชุมชน น้ าไหลออก ปลาเกิดการน็อคน้ า ท าให้ปลาเกิดตาย ก็กลายเป็นว่าเพราะ
ไออาร์พีซีหรือไม่ ทางแผนกสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะมีหน่วยงานที่ลงพ้ืนที่เพ่ือ
หาสาเหตุของผลกระทบ ว่าเกิดจากอะไร ตั้งแต่มีนโยบายที่ ให้ความส าคัญด้าน
สิ่งแวดล้อม เราก็มีการจัดทีมเฝ้าระวังลงพ้ืนที่ประจ าอยู่แล้ว การลงพ้ืนที่
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 4 ชั่วโมง และแจ้งทาง CSR 
เพ่ือลงชุมชน พูดคุยหาข้อมูล และร่วมตรวจสอบ และสองลงพ้ืนที่งานเฝ้าระวัง
พิเศษ เช่น การสตาร์ทอัพพ้ืนที่ใหม่ ลาดตะเวนว่าจะมีกลิ่นหรือไม่ และแจ้งให้
ชุมชนให้ทราบ  และที่เหลือคือการลงกิจกรรมพิเศษ ผู้บริหารร่วมกับชุมชนเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนประมาณเดือนละครั้ง ผลตอบรับความสัมพันธ์
กับชุมชนประมาฯ 86 ค่อนข้างสูง แต่เราจะเชื่อผลการประเมิณจากหน่วยงาน
ภายนอกมาประเมินให้เรามากกว่าเราท าเอง ”  

 
หัวหน้างานคนที่ 1  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 

 
“ในบริษัทมีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยมาตั้งแต่ผมมาอยู่เลย
ก็ 30 กว่าปีแล้ว สิ่งแวดล้อมมาเพิมทีหลัง ตอนที่พ่ีเข้ามาก็ 3000 กว่าคน ตอนนี้
ประมาณ 5000 คนได้ ประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานมีทั้งมิติของบริษัท 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันถ้าใครไม่ท าด้านใดด้านหนึ่ง ธุรกิจก็จะไปไม่ได้ มี
กฏระเบียบ กฏหมายมาคุมหลายตัว อีกส่วนหนึ่งก็ได้ในเรื่องของความเสี่ยงของ
พนักงานเอง ความเสี่ยงลดลง กับชุมชน ชุมชนก็สนับสนุน”   

                      
2.) เป้าหมายของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คือการ

ไม่ เกิดอุบัติ เหตุ  ไม่ เกิดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึงควรมีวิธีการป้องกัน เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ การอบรม การให้ความรู้ วิธีการป้องกันทั้งด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เกิดการซึมซับ และเป็นวิธีการสร้างจิตส านึก
และเพ่ิมความตระหนักให้รักษ์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 
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3.) นอกจากนี้หน่วยงานอ่ืนๆ ยังได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   โดยภาครัฐคนที่ 5 กล่าวว่า 
 

“ถ้าเค้าท าดี เราก็ได้ประโยชน์นะ ลดผลกระทบ สุขภาพดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
ประโยชน์ที่เราได้จากการด าเนินงานของเค้า ได้ทราบแค่ว่าค่าน้ าเสีย ค่าอากาศ
ที่เค้าปล่อยออกมา แต่ก็ไม่เคยได้รับสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงาน”       

                   
4.) ประชาชน ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา สอดคล้องกับ ผู้น าชุมชน และประชาชน คนที่ 1 2 3 และ 4  
ได้ให้ความเห็นตรงกันว่า “ไม่มีไม่ได้รับประโยชน์”  ประชาชนคนที่ 5 และ 6 ได้ให้ความเห็นตรงกัน
ว่า  
 

“เค้ามีหมอมาตรวจพนักงาน ตรวจประชาชนแถวนั้น ว่าร่างกายเป็นอย่างไร 
โดยที่ไม่ต้องเป็นพนักงานของเค้า ปีละ 2 ครั้ง บริการเพ่ือประชาชน เพราะว่า
อยู่ในละแวกของโรงงานเค้า ได้รับการตรวจสุขภาพฟรี เพ่ือที่จะได้รู้ว่าเรามี
ความเสี่ยงอะไรบ้าง ประหยัดเงินในตรวจสุขภาพด้วย”  

 
จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

หน่วยงานได้รับผลประโยชน์ บางหน่วยงานอาจได้รับผลประโยชน์โดยตรง แต่บางหน่วยงานอาจได้รับ
ผลประโยชน์ทางอ้อม เช่น การไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้รับบาดเจ็บ ไม่สูญเสียค่าใช้จ่าย ไม่สูญเสียเวลา
การท างาน การที่ทุกคนให้ความส าคัญกับเรื่องของความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมนั้นเป็น
ผลประโยชน์โดยตรงจากตัวเรา เพราะหากเราปราศจากอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดมาจากการ
ท างานหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรก สภาพแวดล้อม
สังคมที่อยู่รอบข้างก็อาจจะเกิดมลภาวะ มลพิษต่างๆ ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประโยชนืกับทุก
คน ทุกหน่วยงาน ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 
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  4.2.1.2. ด้านวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร   
  องค์กรได้น าปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมา
พิจารณา เพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงาน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์  ผู้บริหารคนที่ 4 ได้
กล่าวว่า 

“บริษัทได้ให้ความส าคัญมากเพราะในอดีตได้มีปัญหาการก่อม็อบชุมชนสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิ่นแต่ก่อน  ถ้าไม่มีภาครัฐเราก็มีการแก้ไขเหมือนเดิมเพียงแต่การ
มีภาครัฐเข้ามา สามารถสร้างความเชื่อใจให้ชุมชนได้ในระดับหนึ่ง และเราก็ยัง
หากิจกรรมอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมให้ชุมชนเกิดความเชื่อใจเพิม เช่นกิจกรรม CSR 
ส่วนลูกค้า หรือคู่ค้าส่วนใหญ่ดูที่ระบบด้านใบเซอร์ ISO CSR ถ้าไม่มีก็เป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณา ยิ่งตอนนี้มีสกอร์ในการท าความพึงพอใจของชุมชนด้วย 
ต้องเข้มข้นกว่าเดิม  ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับเยอะอยู่แล้ว แต่ชุมชนต้องเข้าใจใน
บางเรื่องอยากให้แก้ไขในทันทีบางเรื่องแก้ไม่ได้ในทันที เช่นเรื่องของซัลเฟอร์ ที่
มีปัญหาตั้งแต่ปี 54 ที่เคยมีค่าถึง 300 กว่าจะลดได้ 20 ต้องใช้เวลา 5-6 ปี ใน
การจัดการและแก้ไข บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาวิธีเพ่ือบริหารจัดการ
เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และจัดเตรียมแผนในการจัดการและ
แก้ไข  เรื่องของสุขภาพดีขึ้นถ้ามองจากอดีต ถ้าให้เปรียบเทียบตั้งแต่อดีตกับ
ปัจจุบันถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน แต่ถ้าถามว่ามีผลอะไรไหม ก็อาจมี
บางกลุ่ม มี ทุกวันนี้ก็มีตลอด แก้ไขไม่ได้หรอก”   

  
 1.) วิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร  โดยผู้บริหารคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“จากการการด าเนินการด้านความปลอดภัย ถ้าไม่เกิดก็มีความสุข ชีวิตดี  และ
เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น เช่นการช่วยลดต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล 
โอกาสทางธุรกิจ มันอาจมองไม่เห็นตัวเงินในทันที แต่มันเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กร
อยู่ได้  แต่ก่อนไม่เคยเก็บหลักฐานค่าใช้จ่าย ค่าสูญเสียเท่าไหร่ ตอนนี้บริษัท
ก าลังเริ่มจัดเก็บบันทึกเพ่ือให้มองเห็นความสูญเสียที่ชัดเจนมากขึ้น ถ้ามองเรา
จะต้องมองทุกด้านเพ่ือให้เห็นความชัดเจน และเป็นฐานข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ
น ากลับมาใช้   มีการเก็บแต่ไม่ได้รวบรวม เริ่มท าเป็นระบบ ต่อจากนี้คือทุก
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เดือนสามารถสรุปได้ และน าเข้าที่ประชุมได้ เก็บทั้งในงานและนอกงาน  
สูญเสียทั้งระยะเวลาในการท างาน ค่าแรงในกรสอนงาน ที่สูญเสียไป” 

  
ผู้บริหารคนที่ 4 กล่าวว่า 

 
“ ตั้งแต่มีนโยบายที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ทางแผนกสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทจะมีหน่วยงานที่ลงพ้ืนที่ศึกษาอย่างจริงจัง  เพ่ือหาสาเหตุของผลกระทบ 
ว่าเกิดจากอะไร เพ่ืออธิบายชี้แจงถึงปัญหาที่จะแก้ไข  พยายามหาวิธีเพ่ือ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และจัดเตรียมแผนใน
การจัดการและแก้ไข  กฎหมายมีส่วนช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา
ให้กับโรงงานและชุมชน  โดยหลักชุมชนมองว่าเราปกปิด จึงได้มีภาครัฐเข้ามา
เป็นส่วนช่วย จนมีคณะกรรมการคณะการความปลอดภัยเข้ามา เป็นหน่วยงาน
ย่อย และมีอุตสาหกรรมจังหวัด อ าเภอ ตัวแทนชุมชนท้องถิ่น เป็นการประชุม
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มชาวบ้านที่ถูกคัดเลือกเข้ามา เพ่ือประชุมปัญหา
หรืออัพเดทข่าวสารร่วมกันทุกเดือน”  

 
 หัวหน้างานคนที่ 4  กล่าวว่า 
 

“การแก้ไขปัญหา ถ้าเป็นเรื่องใหญ่เราไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆที่
เริ่มจากตัวเรา สามารถเริ่มได้จากตัวเราเองก่อน ถ้าทุกคนช่วยกัน ป้องกันที่
ตนเอง ปัญหาก็จะเกิดน้อยล ผลกระทบน้อยลง” 

 
บริษัทได้พยายามหาวิธีการจัดการแก้ไขตามข้อเรียนของชุมชน โดยท าเป็นแผนงานให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด  มีการลงพื้นที่ส ารวจเพ่ือหาสาเหตุ วางแผนและหา
วิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง 
 
            4.2.1.3. ด้านการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน  
  เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ส่วนของพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับองค์กร ซึ่งมีผู้บริหาร
คนที่ 1 กล่าวว่า “เคยมีข้อร้องเรียนอยู่บ้างด้านความปลอดภัย เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ชาร์ทดาว
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ประมาณ 2 ชั่วโมง เราก็จัดการได้เรียบร้อยกก็แจ้งและคลายความกังวลใจให้ชุมชนโดยด่วน  ช่วงที่มี
ปัญหาเราต้องรีบชี้แจง”  
 

ผู้บริหารคนที่ 4 กล่าวว่า 
 

“ เคยมีการร้องเรียนปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด ปี 53 54 แต่ก่อนปี
หนึ่งเฉลี่ยประมาณ 18 ครั้ง ต่อปี แต่ปัจจุบันน้อยลงมาก  แต่เมื่อเทียบปีที่แล้ว
กับปีนี้ ปีนี้กลับเพ่ิมขึ้น เพราะมีโรงงานใหม่เกิดขึ้นมา แต่เราไม่สามารถควบคุม
ได้ เพราะไม่ได้อยู่ในเขตประกอบการ แต่เราก็มีการท าโครงการ คือต้องเป็น
ศูนย์ให้ได้ในเรื่องของข้อร้องเรียน เรามีแผนในการลดปีละ 10% วิธีการคือ 
แหล่งก าเนิดเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ล าบาก การปล่อยแฟร์ไม่ยอมนิ่ง มี
กระบวนการปล่อยแก๊สเป็นช่วงๆ แต่ก็ยังมีบางหน่วยงานยังปรับปรุงไม่ได้ ไม่มี
ระบบตรวจเช็ค แต่พยายามปรับปรุงและแก้ไข มีการท าโครงการซีโร่กาแฟร์ 
เพ่ือไม่ให้มีควัน  นอกจากจะมีกลยุทธ์การแก้ไขที่แหล่งก าเนิดแล้ว ก็มีอีกด้าน
คือการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน ถ้ามองระดับผู้บริหาร เชื่อว่าทุกคน
เข้าใจและปฏิบัติได้ พนักงานยังมีพนักงานบางส่วนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมปฏิบัติ
เลย ส่วนหนึ่งเกิดจากการสื่อสาร พนักงาน 4000 กว่าคน กว่าจะลงพ้ืนที่เข้าไป
คุยได้ แต่ปัจจุบันก็เริ่มรวมกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าไปพูด เข้าไป
สื่อสารทุกเช้า เช่นเดียวกัน   

  
ภาครัฐคนที่ 6 กล่าวว่า  

 
 “ประชาชนตอนนี้ค่อนข้างยอมรับว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บริบทของ
คนระยองชิวๆ น่ารัก และถือว่าที่นี่มีครบ ทั้ งการเพาะปลูก ในส่วนของ
ผลกระทบต่าง ๆ พอพูดกันคุยกันเค้าก็เข้าใจกัน ปัญหามลภาวะกลิ่นเหมือนยัง
อยู่เหมือนเดิมนะ ที่เหมือนเดิมเพราะเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา มี 1 โรงงาน บริษัท
บอกค่าลดลงก็จริง แต่ปัจจุบันโรงงานก็เพ่ิมขึ้น ฉะนั้นมลภาวะก็ไม่ได้ลดลงเลย 
แต่ก็มีการพูดคุยกันประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ให้ความส าคัญกับชุมชนมากข้ึน แต่
ชุมชนก็เข้าใจเพราะบริษัทก็ลงทุนตั้งหลายหมื่นล้าน คงไม่ปล่อยให้ล้มละลาย
ง่าย ๆ และไม่ท าให้ละเบิดง่าย ๆ  บริษัทมีพัฒนาการในการแก้ไขปรับปรุง และ
ในส่วนของชุมชนด้วย” 
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2.) ในพื้นที่ของอุตสาหกรรมเคยประสบปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีความสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์  โดยผู้ให้สัมภาษณ์ ภาครัฐคนที่ 1 กล่าวว่า  
“กระทรวงเองเจอปัญหาอยู่บ่อย ๆ อันดับต้น ๆ คือปัญหาน้ ามันเตา ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว มีการปรับปรุง
อยู่เสมอ  เราไม่เคยร้องเรียน แต่เคยมีช่วงคุณภาพอากาศไม่ดีก็จะส่งผลตรวจไปให้ถ้าค่าเกิน ก็มีการ
ปรับปรุง แต่ทางบริษัทเองเค้าก็มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่แล้ว” 
 

ภาครัฐคนที่ 6 กล่าวว่า 
 

“ข้อร้องเรียน ในอดีตเคยมีการก่อม็อบ แต่อย่างที่บอก ตอนแรกยังหาตรงกลาง
ไม่เจอ ชาวบ้านต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี โรงงานต้องการก าไร แต่พอ ณ วัน
หนึ่งต่างคนต่างเหนื่อย จึงกันหน้ามาคุยกัน พอตั้งแล้วก็ต้องตั้งอยู่ บริษัทก็
ยอมรับเรื่องของเสียที่เยอะ เค้าก็ช่วยเท่าที่เค้าช่วยได้ พร้อมที่จะแก้ไขและคืน
ก าไรให้ชาวบ้าน จนปัจจุบันชาวบ้านค่อนข้างโอเคเลย” 

 
หัวหน้างานคนที่ 1 กล่าวว่า 

 
“ถ้าเรามีความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เราก็สามารถ
พูดคุยและน าเสนอได้เลย เช่น พ้ืนที่ท างานเรหาน่าจะปรับปรุงแก้ไข เพราะมี
สภาพเก่า วัสดุอุปกรณ์ผุพัง สามารถเสนอได้เลย แต่ตอนนี้ที่กังวลคือ พนักงาน
ของเรามีความตระหนักด้านนี้ขนาดไหน ต้องให้เค้ามีความรู้ก่อน และวิเคราะห์
เพ่ือหาเหตุก่อน”  

          
 โดยปัญหาการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา  ได้ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชน ชุมชนใกล้เคียง โดยผลจากการสัมภาษณ์ มีความสอดคล้อง 
กับผู้น าชุมชน และประชาชน คนที่ 1 2 3 และ 4  ได้ให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า ผลกระทบหลักที่
ได้รับคือมลพิษ บางครั้งอาจมีการลักลอบปล่อยสารพิษ ช่วงกลางคืนอาจมีการปล่อย แต่พ้ืนที่ที่อยู่
ห่างไกลอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบ ถ้าเป็นบริเวณใกล้เคียง เช่น หนองจอก บ้านแลง จะได้รับ
ผลกระทบมากกว่า และชาวบ้านคงท าได้เพียงอดทน หรือส าหรับคนที่อยู่ไกล้ๆ ทนไม่ไหวก็ย้ายหนีไป 
ท าอะไรไม่ได้  ส่วนประชาชนที่ไม่มีทางไปก็ต้องทนอยู่ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมลพิษจากการด าเนินงาน
ขององค์กร 
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ประชาชน คนที่ 5 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
  

“ปัญหาตอนนี้ไม่มี แต่ปัญหาในอนาคต คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องมลภาวะ เพราะ  
อากาศ  เสียง น้ า เพราะเสียงค่อนข้างดังมาก แต่ไม่บ่อย น้ า อาจจะมีการทิ้งน้ า
เสีย เพราะต้องมีการท างานมากขึ้น บริษัทขยายมากขึ้น ปัญหาและอุปสรรค
ดังกล่าว ถ้าเกิดขึ้น ก็ท าให้เราได้รับผลกระทบ ท าให้สุขภาพร่างกายของเราไม่ดี 
ถึงแม้มีแพทย์รักษาและให้บริการฟรี แต่มันก็ไม่คุ้มกับร่างกายที่เราเสียไป  ถ้า
เราได้รับผลกระทบต่างๆแบบนี้มากขึ้น  ถ้าจัดระเบียบไม่ได้ต้องรับผิดชอบเรา 
เราอาจจะมีการรวมกันให้ซื้อที่บ้านของเรา เราคงขายแล้วไปหาอยู่ที่อ่ืนแล้ว ไม่
อยากอยู่ที่มีแต่มลพิษ” 

 
 จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น ทั้งในส่วนของแผนกอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความส าคัญโดยมีการศึกษาหาข้อมูลลงพ้ืนที่อย่างจริงจัง ใน
ส่วนงานของอาชีวอนามัยความปลอดภัยขององค์กรมีการตรวจสอบติดตามและประเมิณผลโดย
หัวหน้างานอยู่เสมอ ในส่วนงานของแผนกสิ่งแวดล้อมมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับองค์กร
และชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ แต่ทั้งนี้อาจยังมีข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
บางครั้ง องค์กรเองได้ให้ความส าคัญ มีวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อ
องค์กรให้ได้มากที่สุด หากการด าเนินงานเป็นไปตามข้อระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้มี
ส่วนได้เสียมีความพึงพอใจก็ย่อมส่งผลกระทบที่ดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน 
 

 4.2.2  มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย  
  ในมิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความรู้
ความเข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนและหลังการเริ่มงาน องค์กรมีการอบรมให้ความรู้ด้าน  
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   ด้านการด าเนินงาน  และด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในแต่ละด้านผลการศึกษาและสัมภาษณ์ ดังนี้   
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  4.2.2.1. ด้านความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนและหลังการ
เริ่มงาน องค์กรมีการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    
  ทั้งก่อนและหลังการท างาน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น พนักงานหรือแม้กระทั่งผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนเสมอ  
หรือแม้แต่การที่จะคัดเลือกพนักงานเข้ามาท างานในองค์กร พนักงานต้องผ่านการคัดเลือกโดยผ่าน
กระบวนการของบริษัท เพ่ือให้ได้พนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกทั้งงานในด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ ดังนี้   
 

ผู้บริหารคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“มีวิธีการให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย โดยมีความรู้ทักษะด้านสายวิชาชีพด้านนั้นๆมาก่อน และดูบุคลิกภาพ 
การตอบค าถามด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนเสมอ ถ้าเราสแกนเรื่อง
เล็กๆน้อยๆจากชีวิตประจ าวันด้วย ถ้าตอบค าถามด้านสิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยได้ แสดงว่าเค้าต้องมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยด้วย” 

 
หัวหน้างานคนที่ 2  กล่าวว่า 

 
“ต้องมีการคัดเลือกอย่างดี ต้องอบรม ท าบัตร บันทึกเวลาการท างานก่อนทุก
ครั้ง ข้อก าหนดในการท างานกับความปลอดภัย เช่น  การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  โครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์  โครงการร้อยเก้าสิบ
เก้า  เพ่ือเป็นการแข่งขันการกระตุ้นด้านความปลอดภัยด้วย”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 2 กล่าวว่า 

 
“บริษัทเรา เป็นงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างให้กับไออาร์พีซี เป็นบริษัทมาจาก
เมืองจีน ก่อนการเข้ามาต้องผ่านการอบรมของ จป บริษัทเค้าก่อน กฎระเบียบ
ที่ออกมาเราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เราเองก็ได้รับมาตรฐาน ISฯ 9000 
14000 และ 18000 นโยบายด้านความปลอดภัย เรารู้ว่าตรวจสอบเรื่องการดื่ม
น้ า บิลใบเสร็จ ห้องน้ า ถังขยะ ต้องก าจัดอะไรอย่างไร   เราจะเลือกบริษัทที่มี
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มาตรฐานโดยดูจากการรับรองต่างๆ นโยบายปกติตามกฎหมาย ต้องมี จป 1 
ต่อ 50 แต่ของเรา 1 ต่อ 35”  

 
 1.) ทั้งก่อนและหลังการเริ่มงานต้องมีการให้ความรู้และท าความเข้าใจอยู่เสมอ สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์  ดังนี้  
 

ผู้บริหารที่ 3 กล่าวว่า 
 

“วิธีการให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นโดยการอบรมพนักงานก่อน
ตามกฎหมาย และมีการอบรมพ้ืนฐานด้านความปลอดภัย และน าเรื่องกฏหมาย
เข้ามา หากพนักงานท างานกับเครน ต้องอบรมกับเครน อบรมให้พนักงานตาม
ความเหมาะสมของงาน ผ่านไป 2 ปี ต้องมีการมาทบทวนความรู้กันด้วย” 

 
หัวหน้างานคนที่ 2  กล่าวว่า 

 
“ก่อนเริ่มงานก็ต้องมีการอบรมด้านความปลอดภัยก่อนอยู่แล้วพอเข้าไปใน
พ้ืนที่ก็จะมกีารอบรมอีก แล้วก็ทูนบ็อกทุกเช้า”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 กล่าวว่า 

 
“ก่อนการเริ่มงานก็มีการพูดคุยเสมอ รวมทั้งผู้รับเหมาด้วย มีการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบร่วมกันในส่วนของผู้รับเหมาจะมี จป .ประจ าพ้ืนที่อยู่แล้ว  ในส่วน
ของไออาร์พีซีเองทุกวันก็มาร่วมตรวจกับเราอยู่แล้ว ” 
 

 จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า บริษัทกรณีศึกษามีการคัดเลือกพนักงานและคัดเลือก
บริษัทที่จะเข้ามาท างาน บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกนั้นจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆจาก
บริษัทชั้นน า ที่มีชื่อเสียง และได้รับการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การรับรองมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001  การรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย  OHSAS 18001  
และต้องผ่านการอบรมจากบริษัทกรณีศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน  พร้อมทั้งนี้ต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานมีการสื่อสาร เพ่ือท า
ความเข้าใจ  นอกจากนี้องค์กรยังมีการสอบถามผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องของการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการ
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ปฎิบัติงานนั้นความพึงพอใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้รับเหมาได้รับข้อมูลข่าวสารและได้ร่วมกิจกรรม  ทั้งหมดนี้ถือเป็นกลยุทธ์ หรือ
วิธีและเป็นแรงจูงใจให้กับผู้รับเหมาได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทกรณีศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด  
  4.2.2.2  ด้านการด าเนินงาน   
  การด าเนินงานทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
รวมทั้งการที่องค์กรมีวิธีการจัดการ ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น องค์กรได้มีวิธีหรือแนวทางเพ่ือด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการสัมภาษณ์ ดังนี้  
  ก่อนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ประชุม
ชี้แจงรายละเอียดงานเพ่ือป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่ม
งานทุกครั้ง โดยมีผู้บริหารคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“ในส่วนของหน้างาน มีการแต่งตั้ง จป. ถูกต้อง และด าเนินการตามขั้นตอนทุก
อย่างตามกฏหมาย แตอันไหนที่พนักงานไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างาน
ทันท ี” 
 

พนักงานคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“ก่อนเริ่มงาน ก็ผ่านการอบรมจาก จป ก่อน ทุกครั้ง พอเข้ามาในพ้ืนที่ ของพ่ี
เป็นโครงการ ก่อนท างานทุกๆเช้าก็จะมีการทบทวนงานเพ่ือความปลอดภัย
ก่อนทุกครั้ง เช่น เซฟตี้ทอก และทูบอก บริษัทน่าจะปฏิบัติถูกต้องตาม
กฏหมาย เพราะเราค่อนข้างระวังเรื่องนี้พอสมควร อีกอย่างเราตั้งอยู่ในใจกลาง
เมืองด้วย” 
 
1.) ส าหรับองค์กรเองก้มีวิธีการจัดการ ป้องกัน ควบคุม และแก้ไข กั บปัญหาด้าน 

อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  โดยมีผู้บริหารคนที่ 2 ได้กล่าว
ว่า 
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“ถ้ามีการเกิดผลกระทบ มีหลายช่องทางในการสื่อสารเพ่ือให้ได้ข้อมูลมา เช่น 
คณะกรรมการ ในพ้ืนที่ ความปลอดภัยแผนก ระดับฝ่าย ส่วน จป เรามีระดับ
ฝ่าย และด าเนินการตามข้ันตอน หากแก้ไขได้ก็แก้ไขในทันที” 

หัวหน้างานคนที่ 2  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“แนวทางในการป้องกันควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานในพ้ืนที่เฉพาะ เคย
เกิดเหตุบ้านป้าได้กลิ่นแฟร์ มีการโทรแจ้งมา เราก็ส่งทีมงานตรวจสอบ และ 
CSR เข้าไปตรวจสอบ พูดคุยกับเค้าก็สร้างความเชื่อมั่นให้เค้าได้ในระดับหนึ่ง  
ถ้าเจอไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้เลย  การท างานลัดขั้นตอนก็มีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเกิด
เหตุ ถ้าเกิดเหตุมาก็ยุ่งยาก ต้องมาสอบสวน สืบสวนอีกนะ ถ้ามีความวิตกกังวล
โรคที่เกิดจากการท างาน คือเคยมีเคสนึงเมื่อปีที่แล้ว พ้ืนที่ข้างเคียงโหลด
สารเคมี แล้วสารเคมีมันล้น เป็นสารก่อมะเร็งท าให้คนที่สูดดมเกิดการสะสม  
นั่งอยู่ในออฟฟิตไม่ได้ เพราะแอร์ดูดไป ทุกคนต้องไปตรวจทั้งที่มาและไม่ได้มา
ในวันนั้นต้องตรวจทุกคน เพราะสุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัส”  
 

ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 กล่าวว่า 
 

“ ปัญหาในการท างานทุกงาน คนทุกคนจะต้องมีปัญหาอยู่แล้ว อะไรก็ตามที่เรา
ประเมินแล้วมีความเสี่ยงเราก็จะต้องมีวิธีการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา เพราะ
ของเราก็ได้รับสถานประกอบการดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ และ
ได้รับมาตรฐาน 14000  และ 18000 ดังนั้นจึงสอดคคล้องกับมาตรฐานของ
บริษทัอยู่แล้ว ”  
 

 4.2.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
   

การที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น องค์กรต้องให้ความส าคัญใน
เรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ด้วย เช่น ผู้รับเหมา ผู้น า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน ที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นองค์กรควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามารับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ มีดังนี้    

 
  



89 
 

ผู้บริหารคนที่ 1 ไดก้ล่าวว่า 
 
“การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า จะมีหน่วยงาน CSR ประสานงาน มีการยอมรับ
หรือไม่ หรืออยากเข้ามาตรวจสอบ ท าหนังสือเข้ามาตรวจสอบได้เลย และมี
กิจกรรมต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยร่วมกับชุมชนตลอดเดือนละ 1 
ครั้ง ตามที่ต่างๆ ในชุมชน มีการสนทนาพูดคุยปัญหา หาแนวทางการแก้ไข
ร่วมกัน เมื่อพบก็เกิดร้องเรียน เราก็ส่งคนลงไป มีหน่วยงานตลอด 24 ชั่วโมง” 

 
หัวหน้างานคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 

 
“กิจกรรมด้านความปลอดภัยก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมทุกคนต้องเข้าร่วม แต่ถ้าเป็น
สัปดาห์ความปลอดภัยก็ยอมรับบางครั้งก็เข้าบางครั้งก็ไม่เข้า เพราะบางครั้งก็ติด
งานที่หน้างาน ถ้าเป็นส่วนในออฟฟิตอาจจะสามารถเข้าร่วมได้มากกว่า  
กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมีประโยชน์มาก แต่บางคนอาจจะมองเป็นภาระ แต่บางคนก็
มองเปน็แรงจูงใจ”  

 
หัวหน้างานคนที่ 3  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 

 
“บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมตลอด แต่พนักงานอาจไม่เข้าร่วม 100 
เปอร์เซ็นต์ บางครั้งเราก็ต้องคอยย้ า บางคนบอกงานเยอะงานมาก แต่ก็ต้อง
พยายาม ค่อย ๆ ใช้เวลา เริ่มแรกอาจบังคับ บังคับไปบังคับมาก็เกิดความเคยชิน 
เกิดเป็นวัฒนธรรม”  
 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 2  กล่าวว่า 
 
“ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางอีเมล์ โปสเตอร์ กรุ๊ปไลน์ มีการประชุม
ชี้แจงงานที่ผ่านมา เพ่ือดูว่าเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไร ด้านไหนความปลอดภัย
หรือสิ่งแวดล้อม หาสาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน” 
 

 2.) นอกจากนี้ควรมีการสอบถามปัญหาหรือความพึงพอใจของพนักงานและการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วย  ซึ่งผลการสัมภาษณ์ มี
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ดังนี้  ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า  “บริษัทมีการลงส ารวจความพึงพอใจกับชุมชน ค่อนข้างบวกอย่าง
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต  ส าหรับพนักงานกับเจ้าหน้าที่เองก็มี ค่อนข้างเป็นที่พอใจกับผู้บริหาร” 
 

หัวหน้างานคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
   
“นอกจากมียังค่าดัชนีตัวชี้วัด ส าหรับซุปเปอร์ไวเซอร์ ผู้จัดการแผนกจะมีเกณฑ์
ตัวชี้วัดทีอาร์ไออาร์เป็นตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินพนักงาน 
ส าหรับพนักงานใช้ซีโร่เอคซิเดน มาท างานต้องไม่มีอุบัติเหตุ แบ่งกันไปตาม
ระดับชั้น”  
 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 กล่าวว่า 

   
“เรามีความพึงพอใจกับการปฎิบัติงาน ได้ให้ความส าคัญกับผู้รับเหมามากขึ้น 
เมื่อเทียบกับ 10 ปีที่แล้ว เพราะให้เรามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
จัดกิจกรรม เหมือนกิจกรรมนี้ก็เพ่ิงเริ่มมา 4 ปี เอง อันนี้ก็เหมือนให้ผู้รับเหมา
มาโชว์ผลงานเอง แจกใบประกาศให้ผู้รับเหมา มีแรงจูงใจ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
เรา เราจะได้ปฏิบัติงานให้อย่างเต็มที่ ”  
 

 
ภาพที่ 4-14 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2559 
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จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียเกือบทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทาง
บริษัทกรณีศึกษาได้ด าเนินการจัดท าขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมการเปิดบ้าน เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมภายในบริษัท รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการภายในของบริษัทด้วย กิจกรรม
ทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย สัปดาห์
สิ่งแวดล้อม   แต่ส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้น า ประชาชน อาจไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก
นัก เนื่องจากประชาชนบางกลุ่มไม่ค่อยเห็นความส าคัญ และบางคนให้เหตุผลว่า เสียเวลาท ามาหากิน 
ประชาชนบางกล่มเป็นประชากรแฝง ไม่ใช่คนในพ้ืนที่โดยก าเนิด จึงไม่ได้ให้ความส าคัญในการร่วม
กิจกรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากนัก 

 
ภาพที่ 4-15 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2560 
 

 
ภาพที่ 4-16 จิตอาสาธุรกิจชุมชน 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2560 
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ส าหรับผลการสัมภาษณ์ เรื่องความพึงพอใจด้านพนักงานและการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งใน
ส่วนของการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ความเห็น
ว่า มีความพึงพอใจมากเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานเมื่อหลายปีก่อน  องค์กรได้ให้ความส าคัญ
และได้ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อใจ ไว้ใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมตรวจสอบ ร่วมกิจกรรมด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆของบริษัทอยู่ตลอด อีกทั้งผลกระทบด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ก่อน ผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความ
พึงพอใจกับการปฏิบัติงานขององค์กรและอยากให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 4.2.3  มิติด้านบริหารจัดการ  
  ในมิติด้านการบริหารจัดการ แบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ  และด้านการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล โดยในแต่ละด้านก็จะ
มีการศึกษาและสัมภาษณ์ข้อมูลที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดมีดังนี้ 
  4.2.3.2 นโยบาย                                                                                                   
  การมีนโยบาย วิสัยทัศน์ ของบริษัทกรณีศึกษานั้น เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาบริษัทให้ดี และนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อก าหนดของระบบและ
มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทกรณีศึกษามีการพิจารณาทบทวน
ทุกปี เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผลการสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้อง มี
ดังนี้   

1.) นโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 

ผู้บริหารคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่า   
 
“นโยบาย ต้องไม่มีพนักงานที่บาดเจ็บจากการท างาน และ พนักงานต้องมี
สุขภาพที่ดี แต่ก่อนงานอาชีวอนามัยและบุคคลแยกกัน แต่ปัจจุบันเช่นการตรวจ
สุขภาพของบุคคลต้องรวบกับอาชีวอนามัยร่วมด้วยเพ่ือตรวจโรคจากการท างาน
ของพนักงานด้วย ท าอย่างไรพนักงานจะมีสุขภาพที่ดี ท างานให้เราได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โฟกัสกลุ่มที่มีความเสี่ยง มีกิจกรรมเรื่องโครงการอาหารสุขภาพ
ขายให้กับพนักงาน ร่วมมือกับแผนกบุคคล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   
นอกจากนี้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคอยดูแลชุมชน” 
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 หัวหน้างานคนที่ 3 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“เพ่ิงมาบูมเมื่อ 10 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ ปตท เข้ามา และบวกกฏหมายด้วย ดีกว่า
เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา อาจเพราะมีกฏหมายมาเกี่ยวข้อง ชุมชนรอบข้าง
ร้องเรียนด้วย เราเอาใจใส่เพ่ิมมากขึ้น บริษัทแคร์พนักงานมาก่อนอันดับหนึ่ง 
งานอะไรที่ไม่เหมาะสม สามารถเบรกก่อนได้ หาวิธีการแก้ไขก่อนค่อยท างาน
ก่อน แต่ก่อนก็จริงจังเหมือนกันเอาเคสมาให้อ่าน แต่ทุกวันนี้ค่อนข้างจริงจัง
มากกว่า”  
 

 หัวหน้างานคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
  

“นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดัย พ่ีทราบแต่ว่าโกซีโร่ 100 วัน พ่ีฟังทุก
เช้าเลย ต้องมีการบันทึกไว้ว่าไร้อุบัติเหตุกี่วัน ๆ แล้ว อุบัติเหตุที่เกิดในโรงงานก็ไม่
ค่อยบ่อยนะ ส่วนมากเป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดด้วยนะ เช่น เดินสะดุด บางทีเป็นเรื่อง
เล็กน้อย”  
 
ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 3  ไดก้ล่าวว่า 
 
“นโยบาย  ทราบ เพราะเหมือนกับว่าเติบโตมาพร้อมๆกับต าบลตะพง เติบโตมา
ด้วยกัน ลองผิดลองถูกมาด้วยกัน ตอนแรกเหมือนต่างคนต่างอยู่ แต่ปรากฏว่าเกิด
ผลกระทบ ชาวบ้านจึงอยากจะทราบความจริงว่าเป็นอย่างไร จึงได้ลองผิดลองถูก
ร่วมกัน ตอนนี้เหมือนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน เป็นเหมือนบ้านใหญ่อยู่แล้ว มลภาวะ 
เรื่องของวัตถุดิบการใช้ทรัพยากร ก็ต้องมากอยู่แล้ว การปล่อยน้ าเสียก็ต้องเยอะ
อยู่แล้วและเป็นความจริง ดังนั้นก็ต้องตอบโจทย์สังคมด้วย ถ้าคุณใช้ทรัพยากรมาก 
มีมลภาวะมากงบประมาณคุณก็ต้องมากด้วย คุณก็ต้องคืนก าไรให้ชุมชนด้วย ซึ่ง
ตอนนี้เส้นมาตรฐานตรงกลางแล้ว เป็นการเกลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ทุกคนมีความสุข 
หน่วยงานในนั้นมีความสุข ชุมชน ชาวบ้านมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ 
หรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ หน่วยงานและชาวบ้านมีการร้องขอให้คืนก าไรให้ชุมชน 
เพราะมีการใช้ทรัพยากรเยอะแล้ว มีการร่วมด้วยช่วยกันแบบจริงใจ ดังนั้นตอนนี้ก็
เลยไปคู่กันได้”    
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       2.) วิสัยทัศน์ การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า  “บริษัทเราเป็นบริษัทปิโตรเคมีต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการปฏิบัติงานด้าน
ความปลอดภัย  เช่น กฎระเบียบเป็นสิ่งที่รัฐบาลออกมา แต่กาปฏิบัติงานของปิโตรเลียมเราสูงกว่า
กฎหมายอยู่แล้ว ใบเซอร์ที่เราได้ส่วนมากมาจากต่างประเทศ มาตรฐานเราที่ได้จึงเป็นมาตรฐานสากล
อยู่แล้ว และต้องอัพเกรดขึ้นมา ในการขายสินค้า เราต้องมี ISO ต่างๆ ลูกค้าต้องมีการตรวจสอบและ
ดูว่าเป็นไปปตามมาตรฐานและถูกต้องไหม และถือว่าเป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้าพิจารณาเช่นเดียวกัน ถ้าเรา
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเราก็จะไม่ได้ จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้รับ
ประโยชน์ คือ พนักงานระวังตัวเองก่อน จึงจะสามารถช่วยคนอ่ืนได้ อันดับแรกคือเริ่มจากตัวเราเอง
ก่อนเราปลอดภัยองค์กรก็ปลอดภัย ไม่งั้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและองค์กรด้วย” 

หัวหน้างานคนที่ 1 ไดก้ล่าวว่า   
 
“บุคคลากรด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ มุ่งแบบนั้นอย่าง
เดียวไม่ได้ ถ้าจะเน้นให้แค่ส่วนกลางช่วยก็ไม่ได้ เพราะเรื่องความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน แหล่งก าเนิดต้นเหตุอยู่ที่ไหน 
ต้องมีการเรียนรู้หสาเหตุด้วยกัน ส่วนความรู้ และทักษะส าหรับคนที่ไม่ได้เป็น
วิชาชีพยังขาดความรู้ แต่เราก็มีส่วนกลางที่คอยสนับสนุน ถ้าให้เพียงพอไม่มี
ทางเพียงพอ แต่ต้องมีการบริหารจัดการให้คนที่มีอยู่ท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด”  

 
 จากผลการสัมภาษณ์ ในด้านการบริหารจัดการด้านการมีนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์กร   
ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ดี ดังแสดงในภาพต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 4-17 พันธกิจของบริษัทกรณีศึกษา 

แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2560 
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ภาพที่ 4-18 นโยบายคุณภาพ ความม่ันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน 
แหล่งที่มา : บริษัทกรณีศึกษา, 2560 

 
  4.2.3.2 บุคลากร 

1.) การจัดโครงสร้างด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
 
  ผู้บริหารคนที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“มีการจัดโครงสร้าง และการมีเจ้าหน้าที่แยกออกเป็น 2 แผนก คือ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแยกออกจากกัน แต่ละส่วนงานก็จะมีเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่และปฏิบัติงานอย่างชัดเจนก าหนดไว้”ผู้บริหารคนที่ 9 กล่าวว่า “การจัด
โครงสร้าง และการมีเจ้าหน้าที่  แต่ละคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ถ้าทุกคน
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เหล่านั้นท าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของตัวเอง ไม่ปัดหน้าที่รับผิดชอบ และเรื่อง
ความปลอดภัยควรเริ่มจากตัวเราเองก่อน จะให้คนอ่ืนท าแทนไม่ได้  ส าหรับ 
จป วิชาชีพ และ จป หัวหน้างาน ต้องคอยควบคุม เสนอแนะ จะเพียงพอก็
ต่อเมื่อทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเอง เริ่มจากตัวเอง  ไม่ให้เป็นหน้าที่ของ จป เพียง
อย่างเดียว” 
 
พนักงานคนที่ 1 ได้แสดงความเห็นว่า 

 
“บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นไปได้ควรจะมี
มากกว่านี้ น่าจะดีกว่า ตอนนี้เท่าที่ทราบก็มีการแบ่งการดูแลเป็นพ้ืนที่ โรงงาน
เราพ้ืนที่ก็เยอะ และก าลังขยายน่าจะมีเพ่ิมก็ดีอีกอย่างน่าจะคอยช่วยดูแล
ควบคุมและตรวจสอบ บางคนอาจจะมีจิตส านึกน้อย เมื่อก่อนอาจจะท างาน
ตามข้ันตอน เอาไปเอามาลัดขั้นตอนดีกว่า ดังนั้นจึงควรมีเพ่ิม ”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 ได ้กล่าวว่า 

 
“จ านวนบุคลากรด้านความปลอดภัย คิดว่ามีเพียงพอและเข้าถึงผู้รับเหมาทุก ๆ 
เจ้า เริ่มตั้งแต่การได้รับงานใหม่ ๆ บริษัทจะมีการเข้ามาพูดคุยเพ่ือท าความ
เข้าใจ ในระหว่างการท างานก็มีการตรวจสอบและมีประชุมเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ทุกเดือนอยู่แล้ว” 

  
2.) เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง ผู้ให้สัมภาษณ์ (ตัวแทนผู้น าชุมชน และประชาชน คนที่ 1 2 3 และ 4) ได้ให้
ความเห็นว่า “ทุกคนมีคุณภาพมาก และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐดี เราเองก็มีการร่วมเป็น
คณะกรรมการร่วมกับบริษัทของเค้านะ เพ่ือเข้าตรวจสอบด้านความปลอดภัย ถ้าร้องขอมาเราก็โอเค
นะ ถ้ามีปัญหาเราก็ไปทุกครั้ง อีกอย่างเป็นโรงงานตั้งในเขตชุมชน” 
 

ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 3  ไดก้ล่าวว่า  
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“ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เท่าที่
พ่ีได้สัมผัสและท างานร่วมกันมา รู้สึกว่าค่อนข้างมีคุณภาพมาก และเก่งมากๆ 
เลย ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ” 
 
พนักงานคนที่ 2  ได้แสดงความเห็นและกล่าวว่า  
 
“ที่นี่มีการคัดเลือกแต่คนเก่ง ๆ ทั้งนั้น มาจากหัวกะทิของมหาวิทยาลัยดังของ
ประเทศไทย แต่ก่อนผู้บริหารมีการคัดเลือกแบบ 18 อรหันต์ คือมีการคัดคนรุ่น
ใหม่มาพัฒนาองค์กร ถ้าคนรุ่นเก่าไปแล้ว รุ่นใหม่จะต้องพัฒนา ประมาณว่า 18 
คนเพ่ือการพัฒนาองค์กร พ่ีก็มีความเชื่อมั่นและได้ท างานร่วมกัน ได้ฟังแนวคิด
ส าหรับองค์กรจึงเชื่อมั่นในทีมการท างาน และคิดว่ามีประสิทธิภาพทั้งความรู้
ความสารถ แม้กระท่ังเราจะปฎิบัติงานในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง”  
 

มีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม    
3.) มีการบริหารบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “การบริหารบุคลากร ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับตามและเรียนรู้ ตามกระบวนการ ท าระบบให้ปลอดภัยในตัวของตัวเอง ไม่เหมือน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากแต่ก่อนที่เหมือนการจับผิด แต่ปัจจุบันคือการปลูกจิตส านึก การส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัยโดยเริ่มจากตัวเอง  วิธีการสร้างจิตส านึกคือ การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากตัวเอง
ก่อน ได้รับผลกระทบก่อน และต่อมาคือบริษัทได้รับผลกระทบเพราะบริษัทก็ขาดพนักงานที่มี
ความสามารถในการท างานเช่นเดียวกัน  ในส่วนของแผนกความปลอดภัยเองก็มีทั้งการจัดท าวารสาร 
การสื่อสาร ผ่านอีเมลล์ จัดคอร์สอบรม ดูแลตั้งแต่เร่มต้นจนจบงาน การตรวจสอบต่าง ๆ ” 
 

หัวหน้างานคนที่ 2 กล่าวว่า 
 
“ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีครบในทุกพ้ืนที่จะด้วยช่วยตรวจสอบสอดส่องดูแล
อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ไปจี้  เราต้องสร้างจิตส านึกให้เค้ารักความ
ปลอดภัย มีกฏระเบียบก็ดี แต่บางคนก็ไม่ท า ดังเช่นที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัด
ยาก พยายามอธิบายเหตุผลบวกความรู้และแนะน าให้เข้าใจมากท่ีสุด”  
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  4.2.3.3 งบประมาณ 
4.) มีการสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารคนที่ 1  ได้กล่าวว่า  “เรื่องงบประมาณ ผู้บริหารให้ความส าคัญ เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน” 
 
  ผู้บริหารคนที่ 4  ได้แสดงความเห็นว่า 
 

“ส่วนงบประมาณทางผู้บริหารไม่มีปัญหา เพราะได้ให้ความส าคัญ ในหนึ่งปี
ประมาณ 18-19 ล้าน มีงานด้านเครื่องมือตรวจวัด ค่าใช้จ่ายหลายอย่าง งาน
ซ่อมบ ารุงเครื่องเพ่ือความแม่นย า การน าไปใช้ในกิจกรรมบางอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นงานทางด้านกฏหมายเพ่ือให้ ถูกต้องเสมอ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น” 

 
พนักงานคนที่ 2 กล่าวว่า 

 
“งบประมาณด้านความปลอดภัยก็จะมีในส่วนกลาง และในแผนกต่างหาก เช่น 
พ้ืนที่ของพ่ีก็จะมีงบด้านอุปกรณ์ป้องกันอันตราย กิจกรรม 5 ส การปรับปรุง
พ้ืนที่การท างาน อยู่ที่ว่าแผนกไหนจะมีแนวทางในการบริหารแบบไหน 
ค่อนข้างเพียงพอมาก”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 2  กล่าวว่า 
 
 “งบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย คิดว่าเพียงพอ เค้าและเรามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ือหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน” 

  
5.) ในอนาคตมีการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า “ในอนาคตอยู่ที่การวางแผน
ของผู้บริหารจะท าอย่างไรให้พนักงานท างานได้อย่างมีความปลอดภัยและสุขภาพดี หน้าที่เราคือ
หาครื่องมือมาช่วยเพ่ือเพ่ิมทักษะในการท างานและลดอุบัติเหตุ เพ่ิมการมีสุขภาพที่ดี ต้องค่อยๆ
วางแผนงานเป็นระยะๆเป็นปีๆ เพ่ือให้เกิดการวางแผนที่ดี และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
ผู้บริหารต้องมีการศึกษาหากต้องมีความต้องการเพ่ิม”  
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ผู้บริหารคนที่ 4 กล่าวว่า 
“ส่วนงบประมาณทางผู้บริหารไม่มีปัญหา เพราะได้ให้ความส าคัญ ส่วนใหญ่
เป็นงานทางด้านกฏหมายเพ่ือให้ถูกต้องเสมอ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน
รับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น” 

ในอนาคตมีการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ 
 

พนักงานคนที่ 2 กล่าวว่า 
 
 “ค่าความเสี่ยงถ้าท างานในพ้ืนที่เสี่ยงก็ได้อยู่แล้ว และมีอีกส่วนที่อยู่ในหน้างาน
ก็มีค่าความเสี่ยง คือเงินสวัสดิการแต่ไม่ได้บอกตรง ๆ ว่าค่าความเสี่ยง เช่น การ
ปรับเงินที่มากกว่าคนอ่ืน  และข้ึนอยู่กับ KPI ของแต่ละคนด้วย”  

 
6.) สนับสนุนหรือจัดสรรงบประมานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ให้กับชุมชน 
ผู้น าชุมชน และประชาชน คนที่ 1 2 3 และ 4 ได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า “ชุมชนได้รับสนับสนุน
งบประมาณในการท าโน่นท านี่อยู่เรื่อยๆ  ส่วนมากก็มีการเข้าหาผู้น าชุมชน มีการสนับสนุนบ้างใน
เรื่องสนามกีฬา วัด”  
 

ประชาชน คนที่ 8  กล่าวว่า 
 

“งบประมาณในการสนับสนุน ก็ช่วยนะ แต่ไม่ได้ช่วยในเรื่องของความปลอดภัย
นะ แต่ส่วนมากช่วยเป็นเรื่องของเครื่องออกก าลังกาย ท าวัด อะไรแบบนี้ ช่วย
ทางนี้เยอะ   ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ มลพิษอากาศน้อย น้อยมาก แต่ถ้าเป็น
สาธารณสุขก็มีแพทย์สามารถไปพบแพทย์ได้ แต่ต้องมีบัตรนะ ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ ใน
ขั้นตอนการมีบัตรก็รู้จักกันกัน แต่ทั่วไปก็สมัครได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ก าหนดรัศมี
ของหมู่บ้าน เป็นไข้ธรรมดาก็สามารถเข้าไปหาได้” 
 

 



101 
 

7.) สนับสนุนหรือจัดสรรงบประมาณ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ให้กับหน่วยงานของท่าน    
 

ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 3 ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า 
 

“ ในส่วนของบริษัทก็มีงบประมาณในการตรวจโรค ตรวจหาสารพิษ สารเบนซีน 
ตรวจสุขภาพฟรี ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง เฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่ไกล้ๆ เช่น 
หมู่ 13 หมู่ 9 หมู่ 1 ก็มีบริการในส่วนนี้ฟรีบริการให้ประชาชนฟรี โครงการนี้เพ่ิง
เริ่มเมื่อปี 2559 ปีนี้เป็นปีที่  2  ผลที่พบเจอเบนซิน ก็น้อย แต่มีภาวะเสี่ยงด้าน
อ่ืน เช่น บ้านติดปั๊มน้ ามัน ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าเกิดจากบริษัท ซึ่งข้อมูลตรงนี้
เราก็บอกตรงๆว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย แต่ก็อยากให้มีการศึกษาต่อในส่วนนี้ด้วย  
ในส่วนของ รพสต.นี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เพราะมีพ้ืนที่ค่อนข้างมาก
ที่สุด”   

 
 4.2.3.4 การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 

1.) มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “ ด าเนินการตามข้ันตอนทุกอย่างตามกฏหมาย 
แต่อันไหนที่พนักงานไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งหัวหน้างานทันที ” 
 

ผู้บริหารคนที่ 2  ไดก้ล่าวว่า 
 

“การตรวจสอบติดตาม มีการตรวจเป็นประจ า เช่น แสง สี เสียง ความร้อน  เรามี
หน้าที่วิเคราะห์ ควบคุม ไม่ให้พนักงานได้รับความเสี่ยง แม้พนักงานจะอ้างเหตุผล
ใด ๆ ก็ตาม  ถ้าค่าที่ตรวจเกิดการผิดพลาด เราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ ปรับปรุง
ในทันที ต้องหาจุดให้เจอ เช่น เรื่องเสียงดัง เคยเกิด เมื่อหาสาเหตุพบว่ามีการเปิด
ช่องโหว่ไว้เพ่ือระบายอากาศ ดังนั้นจึงควรมีที่มาที่ไป  ถ้าพนักงานไม่สวมใส่ 
ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เน้นการสื่อสาร เน้นเหตุผล เน้นความห่วงใย” 

 
หัวหน้างาน คนที่ 7  กล่าวว่า 
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 “บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการภายในพ้ืนที่ เวียนกันเข้ามาตรวจทั้ง 14000 18000 เข้ามา
ตรวจสอบ ถ้าเจอก็จะมีใบให้เพ่ือให้แก้ไข เพ่ือท าการแก้ไข ถ้าหน่วยงานภายนอก
มาตรวจจะยุ่งยาก  เชื่อมั่นว่าหน่วยงานของเราปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมาย
ครบถ้วนและค่อนข้างมากกว่ากฏหมายเพราะบริษัทเราเป็นบริษัทปิโตรเลียมเคมี 
วัตถุไวไฟมีความเสี่ยงสูง”   
 
1.) หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้น าผลมาชี้แจงเพื่อให้พนักงานปรับปรุง  ผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า  
“หัวหน้าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้พนักงานเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติงาน หากท าแบบสมัยก่อนโดยการ
ถ่ายรูปแล้วลงโทษ แบบนั้นไม่ยั่งยืน แต่หากเป็นการปลูกจิตส านึกความปลอดภัยขึ้นมา ปลูกจิตส านึก
จากผู้มีอิทธิพลก่อน ลูกน้องก็จะปฏิบัติตาม องค์กรเล็กอาจท าง่าย แต่องค์กรใหญ่คนเยอะ แต่ทุกคน
ต้องร่วมมือกัน จึงจะเกิดความยั่งยืนกว่า” 
 

ผู้บริหารคนที่ 4  กล่าวว่า 
 
“เคยมีการร้องเรียนปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอด ปี 53 54 แต่ก่อนปีหนึ่ง
เฉลี่ยประมาณ 18 ครั้ง ต่อปี แต่ปัจจุบันน้อยลงมาก เช่นเรื่องของซัลเฟอร์ ที่มี
ปัญหาตั้งแต่ปี 54 ที่เคยมีค่าถึง 300 กว่าจะลดได้ 20 ต้องใช้เวลา 5-6 ปี ในการ
จัดการและแก้ไข บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาวิธีเพ่ือบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด และจัดเตรียมแผนในการจัดการและแก้ไข  
เรื่องของสุขภาพดีขึ้นถ้ามองจากออดีต ถ้าให้เปรียบเทียบตั้งแต่อดีตกับปัจจุบัน
ถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับปัจจุบัน”  

 
       2.) หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้น าผลมาชี้แจงเพื่อให้พนักงานปรับปรุง  หัวหน้างานคนที่ 2 กล่าวว่า 
“ในการปฏิบัติก็มีเซฟตี้แมนคอยตรวจสอบติดตาม ทุกคนสามารถอบรม จป ได้ แต่ความปลอดภัยก็
อยู่ในจิตส านึกของทุกคนอยู่แล้ว”  
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หัวหน้างานคนที่ 3  กล่าวว่า 
 
 “หลังจากที่มีการตรวจสอบติดตาม เมื่อพบความไม่ปลอดภัย ก็จะมีวิธีการสอง
แบบคือ แบบแรกมีการตรวจสอบติดตามได้ และสามารถเสนอแนะได้ว่าควร
ปรับปรุงหรืออะไรได้ แบบที่สองคือ เมื่อพบผิดกฏระเบียบ ก็จะออกเป็นคาร์
เพ่ือให้แก้ไขเลย มีการตาม และเห็นชัดเลยคือ มีการประชุมทบทวนงานของ
ผู้บริหาร (MGR Review)”  

 
 

หัวหน้างานคนที่ 4  กล่าวว่า 
 
 “การตรวจประเมิณด้านความปลอดภัยโดยมีการเดินตรวจสอบอยู่แล้ว เช่น 
ตรวจภายนอก ภายใน ส่วนในแผนกเราก็มี  มีการประชุมแผนกทุกเดือน คุย
เรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม ในหนึ่งแผนกมีทีมงาน 3 กลุ่ม เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทั้งนั้น ส่วนของส่วนกลางก็เข้ามาร่วมตลอด ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก”  
 
3.) เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

ผู้น าชุมชน และประชาชน คนที่ 1 2 3 และ 4  ได้แสดงความคิดเห็นว่า “ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของเค้า เพราะ 1 เราไม่ทราบ 2 เราไม่ค่อยมีเวลา เพราะมัวแต่ท ามาหากิน  กิจกรรมข้างนอกท่ีเคย
เห็นจัด น่าจะเป็นแบบชายทะเล”  

 
4.) มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนา

มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร  ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 2  กล่าวว่า 
 “มีส่วนร่วม เพราะต้องเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้ว แต่อาจจะนาน ๆ ที เพราะพนักงานภาครัฐมีน้อย 
ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปให้ครบทุก ๆ โรงงาน” 
 

ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 3  ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 

“มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเราเยอะมาก คือการร่วมคิดร่วมแก้ไข
ปัญหา แก้ไขร่วมกับเรา ในส่วนของเรื่องปัญหาสุขภาพเรื่องโรคมะเร็งเราก็เคย
สงสัย และได้ท าการตรวจหานะ แต่ก็ไม่ พบในส่วนของพ้ืนที่ ใกล้ๆ เช่น  
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ทิศทางลมมาด้านหนึ่ง ก็พยายามเก็บด้านนี้ ปรากฏว่าอัตราของคนที่เป็นมะเร็ง
น้อยกว่าคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง มันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกร้องตรงๆไม่ได้ ถ้าผลออกมา
ว่าอยู่ไกล้เกิดมะเร็งจะได้เป็นผลตรงๆ แต่ก็มีหน่วยงานได้ท าวิจัยก็ยังไม่พบ 
ฉะนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าส่งผลกระทบจริงๆหรือไม่” 
 

 ผลจากการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่า บริษัทกรณีศึกษาได้ให้ความส าคัญในการมีนโยบาย มี
วิสัยทัศน์  แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา มีการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน  
อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลงมา และทุก
หน่วยงานต้องให้การสนับสนุนและปฏิบัติแบบเดียวกัน 
 
4.2.4  มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

ในมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา  และด้านการส่งเสริมและการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี  โดยด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาเน้นการส่งเสริมพัฒนาพนักงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาแนวทางในการสร้างความตระหนัก โดยผลการสัมภาษณ์
จากผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้ ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า  “ ส่วนการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อมี
สิ่งใหม่ๆ เข้ามาๆ ก็จะมีการส่งเข้าไปอบรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เช่น ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน บริษัทแม่ เพ่ือให้เกิดความรู้และแนวคิด เกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์” 

 
ผู้บริหารคนที่ 3  ไดก้ล่าวว่า   

 
“บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตลอด และกิจกรรมมีเยอะมาก 
เช่น พูดคุยด้านความปลอดภัย ลงพ้ืนที่ เซฟตี้ทีมเพ่ือความปลอดภัย พูดคุย 
ตรวจพ้ืนที่ ตรวจอุปกรณ์ กิจกรรมภายนอก สัปดาห์ความปลอดภัย ทุกคน
สามารถเข้าร่วมได้หมด และมีการประเมินโดยมีแบบสอบถาม” 

 
หัวหน้างานคนที่ 2  ได้แสดงความคิดเห็นว่า   

 
“ก่อนที่พ่ีมาก็มีการแชร์ข้อมูลอุบัติเหตุให้ทราบก่อนว่าเดือนที่ผ่านมาเกิดอะไร
ขึ้นบ้าง กรณีไหนร้ายแรงมากที่สุดต้องทราบไว้เพ่ือไม่ให้เกิดซ้ า ตอนเช้าทุกครั้งก็
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จะมีการท าทูนบ็อก จะท าอะไร จะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนการเริ่มงาน เช่น 
วันนี้จะหุงข้าว หม้อเปียกน้ าไหม ถ้าเปียกแล้วต้องท าอย่างไร เช็ดหม้อข้าวไหม 
ถ้าไม่เช็ดจะเกิดอะไรขึ้น หน่วยงานก็มีการสนับสนุนให้ความรู้ตลอด เช่น  ผู้
ควบคุม บ าบัดน้ า บ าบัดกาก เพราะโรงงานเราเกี่ยวข้อง”  
 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
  
“การสนับสนุนการพัฒนา เมื่อมีข้อก าหนดหรือก าหมายใหม่ๆ ก็มาแจ้งให้
ผู้รับเหมาทราบ เพ่ือให้เราอบรม และมีความรู้เพ่ิมเติมในด้านนี้ ส่วนเค้าเองก็มี
การเน้นอยู่แล้ว เช่นการท างานบนที่สูง เค้าก็มีการมาก าชับตลอด และเช่น 
พนักงานต้องได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยครบ 6 ชั่วโมง เค้าก็จะมาแจ้ง
เราให้เราปฎิบัติตามและมาตรวจสอบเรา”  

 
ประชาชน คนที่ 8 ไดก้ล่าวว่า  
 
“แนวทางการสร้างจิตส านึก ให้ช่วยกันป้องกันความปลอดภัย แต่พ่ี ไม่ได้รู้ได้
ด้วยตัวเอง ส่วนมากเพ่ือนๆมาเล่าให้ฟัง แนวทางในการส่งเสริมคิดว่าน่าจะมี
การพัฒนาส่งเสริมตลอดนะ เพราะแต่ก่อนเป็นโรงงานเล็ก จนตอนนี้เติบโตมา
ได้ พวกเหตุพวกอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยระเบิดนะ อยู่มา 40 ปี แล้ว” 
 
1.) ผลการสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความตระหนัก ดังนี้ 

 ผู้บริหารคนที่ 3  ได้แสดงความคิดเห็นว่า  
 

“มีแนวทางในการป้องกันและควบคุมที่สุดโดยหัวหน้างาน การปลูกจิตส านึกให้
พนักงาน มีทั้งการบังคับใช้กฏระเบียบ สมัยก่อนบังคับ บังคับไปบังคับมาเกิด
ความเคยชิน หัวหน้าจัดการลูกน้อง น า BBS มาใช้ ป้ายโปสเตอร์ เสียงตามสาย
น าทุกวิธีทางท่ีเราคิดได้มาใช้เพ่ือปลูกจิตส านึกให้” 

 
หัวหน้างานคนที่ 1 ไดก้ล่าวว่า 
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“ปัจจุบันนี้ก็มีวิธีการในการปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานโดยมีการณรงค์ ระบบ
ไอที ระบบโปรแกรม ระบบ BBS (เบส บีแฮฟบีเออ์ เซฟตี้) ปัจจุบันพนักงานก็ใส่
ใจมากขึ้นจากแต่ก่อน บริษัทพยายามปลูกฝังให้พนักงาน แต่ทุกอย่างก็ต้องใช้
เวลา ทุกวันนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อน ผู้บริหารใส่ใจเรา อยู่ที่เราจะน าไปปฏิบัติได้ขนาด
ไหน ส่วนของชุมชนก็มีแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่ก็น้อยลง ชุมชนก็พอใจมากขึ้น”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1 ได้แสดงความคิดเห็นว่า 
 
“แนวทางในการสร้างจิตส านึก มีการฝึกอบรม มีกิจกรรมส่วนกลางให้กับ
ผู้รับเหมา มีทั้งของรางวัลให้กับ จป ที่ปฏิบัติงานดีเด่น พนักงานที่เป็นต้นแบบ
ด้านความปลอดภัย ในช่วงที่มีงานหนัก ก็มีสวัสดิการให้ คนงานก็จะรู้สึกว่าเรา
ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง เราเองก็มีความรู้สึกยินดีมากท่ีเค้าใส่ใจเรา การให้ความร่วมมือก็
มีมากข้ึน เราก็มีก าลังใจในการปฏิบัติงานให้อย่างเต็มที่”  
 

 2.) และด้านการส่งเสริมและการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี  มีผลการสัมภาษณ์จาก
ผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้  ผู้บริหารคนที่ 1 ได้กล่าวว่า “ ในปัจจุบันมีการน านวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ เช่น 
แต่ก่อนเป็นการบันทึกลงสมุด แต่ปํจจุบันจะเน้นระบบอิเล็กทรอนิค ง่ายกว่า ลดทั้งขยะ มลพิษ 
ท างานสะดวกข้ึน  ค้นข้อมูลได้เร็วขึ้น” 
 

ผู้บริหารคนที่ 4 กล่าวว่า 
 
“สิ่งแวดล้อมมีการตรวจวัดเอง แต่บางส่วนก็จ้างตรวจ เช่น งานปล่อง  แต่ก่อนที่
จะเข้าท างานการตรวจนั้นก็ต้องผ่านกระบวนการทางบริษัทอยู่แล้ว แต่ก่อนเรา
ใช้น้ ามันเตา ปัจจุบันเราก็เลิกใช้ เช่นหน่วยงานที่สามารถถเปลี่ยนน้ ามันเตาเป็น
การใช้แก๊สแทนได้ เราก็เปลี่ยน 98 เปอร์เซ็น  ทางแผนกสิ่งแวดล้อมของบริษัท
จะมีหน่วยงานที่ลงพ้ืนที่เพ่ือหาสาเหตุของผลกระทบ ว่าเกิดจากอะไร ตั้ งแต่มี
นโยบายที่ ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เราก็มีการจัดทีมเฝ้าระวัง   มี
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 4 ชั่วโมง และแจ้งทาง CSR เพ่ือลงชุมชน พูดคุยหา
ข้อมูล และร่วมตรวจสอบ และสองลงพื้นที่งานเฝ้าระวังพิเศษ  และแจ้งให้ชุมชน
ให้ทราบ  และที่เหลือคือการลงกิจกรรมพิเศษ ผู้บริหารร่วมกับชุมชนเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน” 
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หัวหน้างานคนที่ 1 กล่าวว่า 
 
“ ในเรื่องของผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเราสามารถดูได้ 
เพราะแต่ละวันก็อยากรู้ว่าแต่ละวันปล่อยอะไรมาบ้าง สารเคมีระเหย การ
รายงานออนไลน์ในบริษัทจะเปิดให้พนักงานดูได้เฉพาะทิศทางลม เพ่ือพิจารณา
กลิ่นมาจากไหน ถือเป็นนวัตกรรมที่น าข้ามาใช้ในโรงงาน”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 1  กล่าวว่า 
 
 “มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การเข้าถึงผู้รับเหมามากขึ้นมีส่วนช่วยให้เรา
รับทราบข้อมูลมากขึ้น ถ้าเป็นแต่ก่อนผ่านแค่ผู้ควบคุมงาน แต่ปัจจุบันนี้ก็มีการ
แจ้งตรงเลย เช่น กรุ๊ปไลน์ โทรศัพท์ เพื่อให้เรามาท ากิจกรรมร่วมกัน” 
  
จากผลการสัมภาษณ์ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยมี

การสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  บริษัทมีเกณฑ์ตัวชี้วัดส าหรับผู้มีความประสงค์จะ
พัฒนาตัวเอง เช่น การอบรม  นอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัดระดับเพ่ือเลื่อนต าแหน่งงาน  พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกฝ่าย จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
เพ่ือให้งานมีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอด  ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกัน  การ
ท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในกระบวนการท างานก็เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจ
ในปัจจุบัน บุคลากรที่ดี ผลผลิตที่ดี สินค้าและบริการ ระบบเทคโนโลยีขององคืกรก็ต้องดีด้วย เพ่ือ
ประโยชน์และประสิทธิภาพที่มากข้ึนขององค์กรด้วย  
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4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

  
        จากการศึกษา สอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัทกรณีศึกษา 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ ผู้รับเหมา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้น า
ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  พบว่ามีปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคมีผลต่อการ
ด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีผลจากการสัมภาษณ์ และ
สามารถแยกประเด็นปัญหาได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้   

4.3.1 ปัญหา และอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมต่อบริษัท   

         จากผลการสัมภาษณ์ มีผู้ซึ่งให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “น่าจะ
มาจากการปฏิบัติอย่างเดียว มีนโยบายที่ดี แต่ถ้าไม่น าไปปฏิบัติ ก็ไม่มีผล ในการน าไปปฏิบัติก็ต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง หัวหน้าสอน หัวหน้าติดตาม หัวหน้าดูแล และจะเป็นวัฒนธรรมที่ดี ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีได้ด้วย ” 
 

ผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า 
 
 “ถ้ามีอุบัติเหตุส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทอยู่แล้ว เรามีเป้าหมายคือไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ  ถ้าไม่เกิดก็มีความสุข ชีวิตดี  และเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่
เห็น เช่นการช่วยลดต้นทุน ค่ารักษาพยาบาล โอกาสทางธุรกิจ มันอาจมองไม่
เห็นตัวเงินในทันที แต่มันเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรอยู่ได้  ตอนนี้บริษัทก าลังเริ่ม
จัดเก็บบันทึกเพ่ือให้มองเห็นความสูญเสียที่ชัดเจนมากขึ้น ถ้ามองเราจะต้อง
มองทุกด้านเพ่ือให้เห็นความชัดเจน และเป็นฐานข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการน า
กลับมาใช้   มีการเก็บแต่ไม่ได้รวบรวม เริ่มท าเป็นระบบ ต่อจากนี้คือทุกเดือน
สามารถสรุปได้ และน าเข้าที่ประชุมได้  เก็บทั้งในงานและนอกงาน  สูญเสียทั้ง
ระยะเวลาในการท างาน ค่าแรงในการสอนงาน ที่สูญเสียไปด้วย” 
  
หัวหน้างานคนที่ 2 กล่าวว่า  
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“ปัญหาและอุปสรรคในอนาคต คือปัญหารอยต่อ ตามไลน์ เพราะโดนตากแดด 
ตากฝน ก็เคยได้ยินข่าวเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ที่เกิดท่อรั่วโชคดีวันนั้นไม่มีใครเป็นอะไร 
ตอนนี้ก็เลยมีหน่วยงาน MRI ไล่เช็คความหนาของท่อในไลน์ทั้งโรงงาน เพื่อเช็ค
ว่าบางแค่ไหน เพ่ือป้องกันและควบคุม ค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่น้อยๆ นะ เพราะ
เราจ้างข้างนอกออกมาตรวจสอบ คือภาพลักษณ์ที่ออกไปมันไม่คุ้มกัน บอก
ยังไงก็ไม่เชื่อเรานะ บางทีระเบิดแต่ไม่มีคนเสียชีวิต บอกยังไงชุมชนก็ไม่เชื่อว่า
ไม่มีคนเสียชีวิต หาว่าเราปิดข่าวอีก”  

 
ตัวแทนผู้รับเหมา บริษัทที่ 2 กล่าวว่า  
 
“ส าหรับปัญหา ก็จะเป็นเรื่องการติดต่อที่ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง การสื่อสาร
อาจจะผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน  ส่วนปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเหมือนจะไม่มีนะ ถ้าเจอเสี่ยงปุ๊บเราก็แจ้งทันที แล้วเราก็สามารถหา
สาเหตุและแก้ไขร่วมกันได้ อีกอย่างเพราะค่อนข้างซีเรียสมาก เราต้องคอย
กระตุ้น” 
 
จากผลการสัมภาษณ์  สามารถสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรค ที่มีผลต่อการจัดการด้าน

อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี้  
ด้านประสิทธิผล 

1. ขาดการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 
ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ผลส าเร็จจากการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
1. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  หากมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการสื่อสาร ดังนั้นควรสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลงมือปฏิบัติงาน  

ด้านการบริหารจัดการ 
1. ขาดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   หากการที่มีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ดี แต่ไม่

น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็อาจท าให้ผลส าเร็จที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเท่าท่ีควร 
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2. การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรสื่อสารและท าความเข้าใจ
ให้ตรงกันก่อนลงมือปฏิบัติงาน  
 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1. พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทควรเพ่ิมการส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการ
ตระหนักในเรื่องของอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งข้ึน 

2. บางแผนกยังขาดการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการหาข้อมูลย้อนกลับ และช่วย
ให้ตรวจสอบติดตาม และค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าระบบเดิม   

 
และสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ได้ ดังแสดงในตารางที่ 4-1 
ถึงตารางที่ 4-6 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับผู้รับเหมา 

ผู้รับเหมา 
 

จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 
-  ผู้รับเหมาและบริษัทกรณีศึกษามีนโยบายด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ เข้มแข็ง และ
เหมือนกัน คือ ต้องไม่มีอุบัติเหตุจากการท างาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
-  ผู้รับเหมาและบริษัทกรณีศึกษามีการตรวจสอบ
และลงพ้ืนที่ มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกสัปดาห์
และทุกๆเดือน 
-  จ านวนบุคลกรด้านความปลอดภัยของบริษัท
กรณีศึกษามีเพียงพอและสามารถเข้าถึงผู้รับเหมา 
-  มีการร่วมประชุมประจ าเดือน หากมีปัญหาใน
เรื่องใดก็สามารถน ามาปรึกษาและหาวิธีการแก้ไข 
ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและเหมาะสม ไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 
-  ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
และดูแลผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง 
-   มีการอบรม ชี้แจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ก่อนเข้าท างานและมีหัวหน้างานคอยชี้แจ้งเป็น
ประจ า  
-  มีการประเมินความเสี่ยงและหาวิธีป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหา ผู้รับเหมาทุกเจ้าได้รับมาตรฐาน 
ISO 14001 และ 18001  
- มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เช่น การส่งข่าว
ข้อมูลผ่านทาง อีเมล์  ไลน์ เป็นต้น ท าให้ทราบ
ข้อมูลได้มากและรวดเร็ว 

 
- จ านวนบุคลกรด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษามีค่อนข้างน้อย  อาจไม่เพียงพอและ
ไม่สามารถเข้าถึงผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง 
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โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

 
-   สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านอา
ชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
-   มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ือหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
- เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ร่วมกัน 
-  มีแนวทางในการสร้างจิตส านึก ฝึกอบรมร่วมกัน  
-  ควรส่งเสริม หรือสนับสนุน จป. เจ้าหน้าที่ด้าน
สิ่งแวดล้อม และพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือท า
ให้เจ้าหน้าที่และพนักงานมีก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่และให้ความร่วมมือกันมากข้ึน 
 

 
-  การติดต่อที่ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง ท าให้ผู้
ได้รับข้อมูลสื่อสารผิดพลาด หรือ การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้รับเหมาบางอย่างอาจจะ
ผิดเพี้ยนไปหรือได้ข่าวสารไม่ครบถ้วน 
-  การจัดกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบันยังไม่
ทั่วถึง  
 

 

ตารางท่ี 4-2 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับผู้น าชุมชนและประชาชน 

ผู้น าชุมชนและประชาชน 
 

จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 
-  บริษัทกรณีศึกษาจัดหาแพทย์ประจ าศูนย์ส าหรับ
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มีการตรวจสุขภาพให้ฟรี 
-  ความสัมพันธ์ของบรัทกรณีศึกษากับชุนชนมีความ
แน่นแฟ้น และมีแนวโน้มไปในทางบวกมากขึ้น 

 
-   การประชาสัมพันธ์ของบริษัทกรณีศึกษายัง
ไม่ทั่วถึง และทราบข้อมูลข่าวสารจากสื่อ ทีวี 
จากผู้น าค่อนข้างน้อย 
- ประชาชนบางกลุ่มยังขาดความร่วมมือกับ
บริษัทกรณีศึกษา  
ประชาชนบางกลุ่มเป็นประชากรแฝงจึงไม่
ค่อยให้ความสนใจ 
-  ประชาชนชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลา ท าให้ไม่
ทราบกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น 
- ประชาชนยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัย 
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โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

 
- การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าเยี่ยมบริษัท และ
สามารถศึกษากระบวนการต่างๆของบริษัทได้ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมความน่าเชื่อถือและท าให้ชุมชนเกิด
ความไว้ใจและเชื่อใจ เช่น กระบวนการบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล 
- เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของบริษัทกรณีศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
- ทั้งบริษัทกรณีศึกษาและชุมชน ร่วมกันสนับสนุน
การปฏิบัติของบริษัทกรณีศึกษาให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย และสนับสนุนงานและงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและลดผลกระทบต่างๆจากการ
ด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษาต่อชุมชนร่วมกัน 
 

 
-  คนในชุมชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
เพราะ ไม่ทราบ ไม่ค่อยมีเวลา และไม่ได้สนใจ 
-  ได้รับปัญหาจากมลพิษ เพราะมีการลักลอบ
ปล่อยสารพิษ 
 

 

ตารางท่ี 4-3 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับหน่วยงานรัฐ 

หน่วยงานรัฐ 
 

จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
 
-  มีกฎหมาย ระเบียบ ที่ ให้โรงงานปฏิบัติตาม
อย่างชัดเจน 
-  บริษัทกรณีศึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ประชุมหานโยบายและแนวทางในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ภาครัฐสนับสนุนโครงการกรีนอินดัสตี้ ธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม CSR  
 
 

 
-  บุคลากรของรัฐค่อนข้างมีน้อย อาจท าให้ท า
ให้ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ทั่วถึง 
-  ไม่เปิดเผยเทคโนโลยีใหม่ๆให้ได้ทราบ 
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โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

- การสนับสนุนกฎหมายของทางภาครัฐมีส่วนใน
การผลักดันการท างานของบริษัทกรณีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- ประชาชน เกิดความเชื่อใจในเรื่องต่างๆ เช่น 
ความปลอดภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ปฎิบัติงาน การให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในส่วนของ
บริษัทกรณีศึกษาและหน่วยงานภาครัฐมากข้ึน 

-  บุคลากรของรัฐค่อนข้างมีน้อย อาจท าให้ท า
ให้ปฏิบัติงานล่าช้าและไม่ทั่วถึง 
 

 

ตารางท่ี 4-4 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับผู้บริหารในบริษัทกรณีศึกษา 

ผู้บริหารในบริษัทกรณีศึกษา 
 

จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 
- ให้ความส าคัญกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหา  
- งบประมาณ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
-  ผู้บริหารของบริษัทกรณีศึกษาลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
และดูแลผู้รับเหมาได้อย่างทั่วถึง 
 

 
-  การติดต่อที่ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง ท าให้ผู้
ได้รับข้อมูลสื่อสารผิดพลาด  

โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

- - 
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ตารางท่ี 4-5 การวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานในบริษัท
กรณีศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่และพนักงานในบริษัทกรณีศึกษา 

 
จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

 
-  ร่วมกันตรวจสอบพ้ืนที่ มีการจัดประชุมเป็น
ประจ าทุกสัปดาห์และทุก ๆ เดือน หากมีปัญหาใน
เรื่องใดก็สามารถน ามาปรึกษาและหาวิธีการแก้ไข 
ให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงและเหมาะสม ไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

 
-  การติดต่อที่ไม่ได้ติดต่อกันโดยตรง ท าให้ผู้
ได้รับข้อมูลสื่อสารผิดพลาด  
- การจัดกิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบันยังไม่
ทั่วถึง  
- เจ้าหน้าที่ พนักงานบางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องจากไม่เห็นความส าคัญ 
  

โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 
-   มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพ่ือหาวิธีการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
-  มีแนวทางในการสร้างจิตส านึก ฝึกอบรมร่วมกัน  
-  ควรส่ งเสริม หรือสนับสนุน เจ้าหน้ าที่ ด้ าน
สิ่งแวดล้อม และพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือ
ท าให้ เจ้าหน้าที่และพนักงานมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือกันมากข้ึน 

 
- เจ้าหน้าที่ พนักงานบางคนไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
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ตารางท่ี 4-6 สรุปภาพรวมการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับทุกกลุ่ม 

 
ภาพรวมในการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis ส าหรับทุกกลุ่ม 

 

จุดแข็ง  ( Strengths ) จุดอ่อน ( Weaknesses ) 
-   ผู้ บริห าร เข้าใจปัญหา ให้ความส าคัญ  มี
นโยบายและวิสัยทัศนที่ดี มีการจัดโครงสร้างและ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแนวทางในการ
จัดการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการโดยการส่งเสริม 
สนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมา หน่วยงานรัฐ 
เอกชน ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยขององค์กร  

-  บริษัทกรณีศึกษามีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม
ค่อนข้างน้อย และไม่เพียงพอต่อการลงพ้ืนที่
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

โอกาส  ( Opportunities ) อุปสรรค ( Threats ) 

-  พนักงาน ผู้ รับ เหมา หน่ วยงานรัฐ เอกชน 
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและ
ดูงาน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนและร่วมมือ
กันจากหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เข้า
มาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทาง วิธีการจัดการ
แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น  

-  พนักงาน ผู้รับเหมา หน่วยงานรัฐ เอกชน 
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงบางส่วน
ยังไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากพนักงานบางคน
มองเป็นภาระเพ่ิมเติม และประชาชนบางส่วน
เป็นประชากรแฝงในพ้ืนที่จึงไม่ได้ให้ความส าคัญ
และไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
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4.4 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

 
  จากการศึกษาการด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้ผู้วิจัยมีผลการสัมภาษณ์ และสามารถสรุปข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา 
และต่อองค์กรอื่นๆ ส าหรับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา 
และหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผลการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร  โดย 
ผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “ อยากให้ทุกองค์กรท างานด้วยความเต็มใจออกมาจากใจ ไม่คิดว่ามีใคร
บังคับ เพ่ือตัวเราเอง เช่น ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตัวเราเอง ถ้าเราไม่ท า แล้วได้รับ
ผลกระทบ คนที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกคือตัวเรา และคนที่อยู่ข้างๆเราก็ต้องเดือดร้อน เรื่องของ
ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ท าด้วยความรัก ความรู้ และท าด้วยความเต็มใจ เพ่ือความยั่งยืน  
หากท าด้วยการบังคับ จะท าให้เกิดการต่อต้าน ” 
 

หัวหน้างานคนที่ 4  กล่าวว่า  
 
“ตอนนี้บริษัทมีมาตรการเยอะแยะมากมาย สิ่งที่ต้องควรท าคือการปฏิบัติตาม
เท่านั้นเองทุกอย่างก็โอเค ถ้าเราท าตามที่เค้าบอกก็ไม่มีปัญหา ทุกวันนี้มีความ
พึงพอใจถ้า 10 คะแนน ให้ 8.5 พอใจ อย่างหัวหน้าพ่ีก็ได้ให้ความส าคัญและ
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และฝากเรื่องของ
การพัฒนาอุตสาหกรรมกับชุมชนต้องไปด้วยกัน ต้องมีการปรับตัวเจ้าหากัน
พูดคุยกัน แต่ก่อนชาวบ้านไม่เข้าใจไม่เปิดใจเลยเกิดการก่อม็อป หาว่าเราใช้
ถ่านหิน เราก็พยายามให้ความรู้เกี่ยวกับถ่านหิน” 

 
ตัวแทนประชาชน คนที่ 5 และ 6  กล่าวว่า  
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“เรื่องของข่าวสาร เพราะบางทีเราไม่ค่อยได้รับข่าวสาร อยากให้มีการชี้แจง
ผ่านการประชาสัมพันธ์ และเรื่องการชี้แจงในเรื่องของการปล่อยควัน ปล่อย
แฟร์” 

 
จากผลการสัมภาษณ์  สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี้  
 

ด้านประสิทธิผล 
1. การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับ ขององค์กรเอง และการปฏิบัติตามกฏหมาย

ก าหนด 
2. ความรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทกรณีศึกษา ควร

รู้จักหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่ถูกบังคับ 
เพราะหากการปฏิบัติงานที่มาจากการบังคับอาจจะท าให้ผลส าเร็จของงานไม่มี
ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร 

3. การปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
4. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของ 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

 
ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต . โรงเรียน วัด 
และประชาชน ควรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะ  

2. การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

3. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเปิดเผยข้อมูลการบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียและ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรอีกด้วย 



119 
 

4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกรณีศึกษา ควรเพ่ิมความใกล้ชิดและ
ความเป็นกันเองกับประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ชุมชนและประชาชน กล้าที่
จะเข้าไปท าการรักษา 

ด้านบริหารจัดการ 
1. การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของ 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

2. การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต. โรงเรียน วัด 
และประชาชน ควรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะ  

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
1. การปรับตัว ปรับทัศนคติเข้าหากัน 
2. การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของ 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
4. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
4.4.2 ผลการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะส าหรับประชาชนทั่วไป และประชาชนที่อยู่พื้นที่

ใกล้คียงกับพื้นที่บริษัทกรณีศึกษา  โดยผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า “ชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้ อยากให้
หน่วยงาน CSR ลงไปให้ความรู้กับชุมชนชาวบ้านมากยิ่งข้ึน ”ผู้บริหารคนที่ 3 ไดก้ล่าวว่า  

 
“ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย  แต่จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาด้านกลิ่นด้าน 
แฟร์ที่ปล่อยออก แต่ลดน้อยลงกว่า 20 ปีที่แล้วมาก ปัจจุบันเป็นที่พอใจ เปิด
โรงงานให้ชาวบ้านเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของเราได้ ขอแค่แจ้งความประสงค์
เข้า ในส่วนชุมชนเราก็มีองค์กรร่วมกับชุมชน หากมีข้อสงสัยอยากตรวจสอบ
ติดตามสามารถเข้ามาได้เลย ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของเราดังนั้นเราจึงควรดูแล มี
อะไรให้มาพูดคุยกัน เราก็มีศูนย์ประสานงาน มีอะไรพูดคุยและตรวจสอบทันที 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นทุกๆฝ่าย สิ่งที่เราท าด้ดีกว่ามาบตาพุต คือ การเข้าถึง
ชุมชน มีหน่วย CSR รถฉุกเฉิน คอยประสานงานและพร้อมตอบค าถาม
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ตลอดเวลา หากเกิดการเจ็บป่วย ชาวบ้าน ชุมชนในละแวกสามารถเข้าพบ
ปรึกษาหมอที่ศูนย์การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และเราร่วมกับชุมชนแทบทุกงาน ทั้ง
อาสาสมัครเข้าในหมู่บ้าน วัด กฐิ่น ผ้าป่า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ลดน้อยลง
กว่าแต่ก่อนเยอะ”  

 
ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 2 กล่าวว่า 
 
 “ภาคเอกชน  อยากให้มีการสื่อสารให้ทั่วถึง  มีการสร้างจิตส านึกให้มีระเบียบ 
รักษากฏระเบียบต่างๆ เช่น การขับขี่ที่ใช้ขนส่งสารเคมี  มีป้ายเตือน”  
 
จากผลการสัมภาษณ์  สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี้  
 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
1. ประชาชนยังขาดความรู้ด้านอาชีวอนามั ยความปลออดภัยและสิ่งแวดล้อม       

ต้องการให้บริษัทกรณีศึกษาและหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การ
ให้ความรู้ พร้อมทั้งวิธีในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาและผลกระทบจากเรื่อง
ดังกล่าว 

2. ชุมชนได้รับผลกระทบและปัญหาเรื่องกลิ่นที่มาจากการด าเนินงานของบริษัท
กรณศีึกษา 

3. บริษัทกรณีศึกษา และภาคเอกชน ควรมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เป็น
ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กฎจราจร การขนส่งสารเคมีที่ถูกต้อง การติดป้าย
เตือนระวังอันตราย หรืออ่ืนๆ  

 
4.4.3 ผลการสัมภาษณ์ ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์  

ผู้บริหารคนที่ 3 กล่าวว่า  
 

“ภาครัฐเป็นตัวก าหนดนโยบาย กฏหมายให้บริษัทด าเนินการ อยากให้มีการมา
ประชุมกันก่อนที่จะออกกฏหมายว่าบริษัทสามารถท าได้หรือไม่ ตรงหรือไม่ 
และกฏหมายที่ออกมานั้นออกมาแล้วบังคับได้จริงจัง   บริษัทเล็ก ๆ ท าไม่ได้ 
หรือไม่ได้บังคับ ไม่ใช่บังคับเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ และหลายตัวที่กฏหมายมีการ
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ขัดแย้งกันเองด้วย บริษัทบางทีไม่รู้จะท าตามข้อก าหนดของใคร อยากให้ทุกๆ
หน่วยงานมานั่งคุยกันก่อนที่จะออกตัวกฏหมาย”  
  
หัวหน้างานคนที่ 1 กล่าวว่า  
 

“อยากให้วิเคราะห์และประเมินเรื่องกฏระเบียบ แบบหลาย ๆ กระทรวง เรื่อง
ไหนก็เรื่องนั้น ตรวจกระทรวงเดียว ไมใช่ว่า 3 กระทรวง ตรวจทั้ง – กระทรวง 
ฟอร์มก็คนละฟอร์มเนื้องานก็เดียวกัน สญเสียเสียเวลา และทรัพยากร อยากให้
เป็นไปในส่วนเดียวกัน และอีกเรื่องคือแหล่งที่ท าให้ เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่อยากให้โฟกัสมาที่โรงานขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว จะเห็นว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากโรงงานขนาดเล็ก ที่การควบคุมไปไม่ถึงและไม่
เป็นสาธารณะโอกาสเสี่ยงน่าจะมากกว่าด้วยซ้ า”  

 
ตัวแทนภาครัฐ คนที่ 2 กล่าวว่า  
 
“ภาครัฐ ให้ความส าคัญกับโครงการที่เราสนับสนุน และเชิญชวนให้ชุมชนเข้า
ร่วม จะได้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม CSR” 

 
จากผลการสัมภาษณ์  สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมส าหรับภาครัฐ และต่อบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี้  
ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ควรชี้บ่งกฎหมายให้มีความชัดเจนและเจาะจง  
2. การน ากฎหมายไปบังคับใช้อย่างเข้มงวด มีการสุ่มตรวจและตรวจสอบ ประเมินผล

การปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ อยู่เสมอ 
3. สนับสนุนการให้ความรู้กับภาคประชาชนให้มากยิ่งข้ึน เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐ

ให้ข้อมูลความรู้และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดี และมาก
ยิ่งกว่าให้บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลกับภาคประชาชน 



 

 

 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัจจัยโดยมีการพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล Balanced 
Scorecard (BSC) และใช้เครื่องมือ SWOT Analysis มาประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  : กรณีศึกษา บริษัท ปิโตรเคมี
และการกลั่น แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  และเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการอาชี
วอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ของบริษัทกรณีศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทกรณีศึกษา 
  

ปัจจุบันบริษัท และบริษัทในเครือ เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่ง
แรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีโรงงานอยู่ที่ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่ง
เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัท พร้อมทั้งสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
การด าเนินอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น ท่าเรือน้ าลึก คลังน้ ามัน โรงไฟฟ้า  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจกลั่น
น้ ามัน โดยโรงกลั่นน้ ามันของบริษัทฯ จัดอยู่ในอันดับ 3 ของก าลังการกลั่นน้ ามันในประเทศ 
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบในการผลิตยางล้อรถและยางสังเคราะห์ (Rubber Process 
Oil) ที่เป็นที่ยอมรับและรับรองด้านคุณภาพในระดับสากล (มกราคม, 2560)   

บริษัทกรณีศึกษาได้ให้ความส าคัญ และมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทางธุรกิจ ภายใต้การก ากับดูกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
บริษัทมุ่งที่จะพัฒนาเขตประกอบการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งด าเนินภายใต้กรอบนโยบายคุณภาพอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดการการควบคุมและป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่ม
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ด าเนินการ มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้อย่างละเอียด พร้อมทั้งก าหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงก่อนการปฏิบัติงาน ทบทวน
กฎหมาย และปฎิบัติตามกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและมาตรฐานสากลก าหนดไว้  

นอกจากนี้บริษัทกรณีศึกษายังได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้
แนวคิด ห่วงใย แบ่งปัน และใส่ใจ โดยมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่าง
เป็นสุข และเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน บริษัทจึงมีความใส่ใจพนักงาน เจ้าหน้าที่ของตน และใส่ใจ
ชุมชน สังคม โดยนอกจากการให้ความส าคัญด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
ยังให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  จากความมุ่งมั่นและความใส่ใจต่ออาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทกรณีศึกษาได้รับรางวัลและการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี 

 
5.2 การด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

จากการศึกษาการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทกรณีศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังแสดงในตารางที่ 5.1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5-1 สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา  

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

1. ด้านประสิทธิผล 

1.1. ด้าน
แนวทาง
เกี่ยวกับ
การ
ก าหนด
วัตถุ 
ประสงค์ 
เป้า 
หมาย
ที่ตั้งไว้ 

- เป้าหมาย 
 
 
 
 
 

- ผลสัมฤทธิ์
และ
ประโยชน์
ที่ได้จาก
การ
ด าเนิน 
งาน 

- มีข้อก าหนดและมี เป้าหมายด้านความ
ปลอดภัยเป็นศูนย์  ต้องไม่มีพนักงานที่
บาดเจ็บจากการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนและพ้ืนที่บริเวณ
ใกล้เคียง พนักงานในองค์กรต้องมีสุขภาพที่
ดี 

- ก า รท า ง าน ที่ อ ยู่ ใน ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม 
สิ่งแวดล้อมที่ดี  และปลอดจากการเกิด
อุบัติเหตุ ท าให้มีความสุข มีชีวิตที่ดี เป็น
การช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้ งในทางตรงและ
ทางอ้อมได้ เช่น ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
ค่ารักษาพยาบาล นอกจากนี้การท างานที่
ป ลอดภั ย  ยั งส่ งผล ให้ งานที่ ออกมามี
คุณภาพตามมาตรฐานและถือเป็นการเพ่ิม
โอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง 

- กฎระเบียบทางภาครัฐมีส่วนช่วยในการ
ผลักดันการปฏิบัติงานอย่างมาก 

- มีวิธีการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ มี
การพูดคุย สอบถาม และการมีวินัยเป็น
พ้ื น ฐ าน ใน เรื่ อ งค วาม ป ลอด ภั ย แล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ การพัฒนาระบบ พัฒนาคน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชน ให้ทุกคนในบริษัท
อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งเคียง
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คู่ไปกับชุมชนรอบข้างด้วยความสัมพันธ์อัน
ดีและประโยชน์เกื้อกูลกัน 

- บ ริ ษั ท คู่ ค้ า  ลู ก ค้ า มี อิ ท ธิ พ ล ใน ก า ร
ปฏิ บั ติ งานต่ อสิ่ งแ วดล้ อมและความ
ปลอดภัย 

1.2. ด้านผล 
สัมฤทธิ์
ของการ
ด าเนิน 
งานด้าน
วิธีการ
จัดการ
และ
แก้ไข
ปัญหาที่
เกิดข้ึน
จากการ
ปฏิบัติ 
งานด้าน
อาชีว 
อนามัย
ความ
ปลอดภัย
และสิ่ง
แวด 
ล้อมท่ี
ส่งผล
กระทบ
ต่อ
องค์กร 

 - ได้รับการอบรมความรู้ทางด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
แรกเข้า  ผู้รับเหมาที่จะเข้าก็ต้องผ่านการ
อบรม มีการคัดเลือกการเข้าท างานและมี
ข้อก าหนดในการท างานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- เรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็น
วัฒนธรรมในองค์กร เพราะตั้งแต่เข้ามา
ท างานถูกปลูกฝังกับพนักงานและตัวเรา
ตั้งแต่เริ่มต้น 

- ก็มีการจัดตั้งกลุ่มหรือหน่วยงาน ที่คาดว่า
จะเป็นต้นก าเนิดในการเกิดกลิ่น ก็จะมีคน
ประจ าในพื้นที่คอยสนับสนุนในการลงพ้ืนที่
ตรวจสอบ 
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1.3. ด้านการ
บริหาร
จัดการ
กับข้อ
ร้องเรียน
เพ่ือ
แก้ไข
ปัญหา
ด้าน 
อาชีว 
อนามัย
ความ
ปลอดภัย
และสิ่ง
แวด 
ล้อม 

 - ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นส่วนมากมาจากชุมชน 
เป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ด้านความปลอดภัย เพราะสิ่ งแวดล้อม
ค่อนข้างเก่ียวข้องกับชุมชนโดยตรง   

- องค์กรให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ได้มี
นโยบายในการลงพ้ืนที่ศึกษาทราบถึง
ปัญหาและสาเหตุที่แท้จริง ปัญหาและข้อ
ร้องเรียนก็ลดลง  

2. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
2.1. ด้าน

ความรู้
ความ
เข้าใจ 
และการ
รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
ก่อนและ
หลังการ
เริ่มงาน 
องค์กรมี
การ

 - มีวิธีการให้ ได้พนักงานที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
โดยทดสอบรู้ทักษะด้านการท างานก่อน 
และดูบุคลิกภาพ การตอบค าถาม พร้อมทั้ง
จิ ต ส า นึ ก ด้ า น ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- ได้รับการอบรมความรู้ทั้งก่อนและหลังการ
เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรทางด้านอาชีว 
อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
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อบรมให้
ความรู้
ด้าน 
อาชีว 
อนามัย
ความ
ปลอดภัย
และสิ่ง
แวด 
ล้อม    

2.2. ด้านการ
ด าเนิน 
งาน   

 - อบรมความรู้ทั้งก่อนและหลังการเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรทางด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

- ก่อนการปฏิบัติงาน มีผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้างาน ประชุมชี้แจงรายละเอียดงาน
เพ่ือป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่มงาน 
และมีการตรวจสอบติดตามทุกครั้ง 

- มีการประเมินพฤติกรรม และ KPI ทางด้าน
อ า ชี ว อ น า มั ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

- มีวิธีการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคือ 
การพูดคุยกัน สอบถามเรื่องทั่วไปในตอน
เช้า และสอดแทรกเรื่องความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้พนักงานต้องเรียนรู้  มีคอร์ส 
อบรมให้พนักงาน พนักงานสามารถแจ้ง
ความประสงค์ในการอบรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของหัวหน้างาน 

2.3. ด้านการ  - ผู้มีส่วนได้เสียเกือบทุกกลุ่มมีส่วนร่วมใน
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มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
และ
ความพึง
พอใจ
ของผู้มี
ส่วนได้
เสีย 

กิ จ ก ร รม ที่ ท า งบ ริ ษั ท ก รณี ศึ ก ษ า ได้
ด าเนินการจัดท าขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรม
การเปิดบ้ าน  เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมภายในบริษัท 
รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการภายในของ
บริษัทด้วย กิจกรรมทางด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภั ยและสิ่ งแวดล้ อม  เช่ น 
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย  สัปดาห์
สิ่งแวดล้อม   แต่ส าหรับผู้มีส่วนได้เสีย คือ 
ผู้น า ประชาชน อาจไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากนัก เนื่องจากประชาชนบาง
กลุ่มไม่ค่อยเห็นความส าคัญ และบางคนให้
เหตุผลว่า เสียเวลาท ามาหากิน ประชาชน
บางกล่มเป็นประชากรแฝง ไม่ใช่คนในพ้ืนที่
โดยก าเนิด จึงไม่ได้ให้ความส าคัญในการ
ร่วมกิจกรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
มากนัก 

- ความพึ งพอใจด้ านพนั กงานและการ
ปฏิบัติงานขององค์กรทั้งในส่วนของการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้
ความเห็นว่า มีความพึ งพอใจมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานเมื่อหลายปี
ก่อน   

- องค์กรได้ให้ความส าคัญและได้ท าให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อใจ ไว้ใจใน
การปฏิบัติ งานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยการ
เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มเข้าร่วมตรวจสอบ 
ร่ วมกิ จกรรมด้ านอาชี วอนามั ยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆของบริษัท
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อ ยู่ ต ล อ ด  อี ก ทั้ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น 
อ า ชี ว อ น า มั ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมลดน้อยลงมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับแต่ก่อน ผู้มีส่วนได้ เสียจึงมีความพึง
พอใจกับการปฏิบัติงานขององค์กรและ
อยากให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

3. ด้านการบริหารจัดการ 

3.1. ด้าน
นโยบาย 

 - บริษัทกรณีศึกษาได้ให้ความส าคัญในการมี
นโยบาย มีวิสัยทัศน์ แสดงออกถึงความ
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านอาชี วอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่น
ด้านการบริหารจัดการเพ่ือให้ เกิดการ
พัฒนาและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเริ่ม
ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ล งม า และทุ กห น่ วย งาน ต้ อ งให้ ก าร
สนับสนุนและปฏิบัติแบบเดียวกัน 

3.2. ด้าน
บุคลากร 

 - มีการจัดโครงสร้าง ออกเป็น 2 แผนก คือ 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแยกออก
จากกัน แต่ละส่วนงานก็จะมีเจ้าหน้าที่และ
มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

- จ านวนบุคลากรด้านความปลอดภัยมี
เ พี ย งพ อ  แ ต่ จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ด้ า น
สิ่งแวดล้อมยังไม่เพียงพอ 

- ความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ
และเก่งมาก ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือ 

3.3. ด้านงบ 
ประมาณ   

 - ผู้บริหารให้ความส าคัญมาก เพราะส่วน
ใหญ่เป็นงานทางด้านกฎหมาย ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมกันรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
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ดั งนั้ น งบประมาณ จึ งเพี ยงพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน 

3.4. ด้านการ
ติดตาม
ตรวจ 
สอบ 
และ
ประเมิน
ผล 

 - ในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและ
สิ่ งแ วดล้ อม  จะต้ อ งมี เจ้ าหน้ าที่ ค อย
ตรวจสอบ และประเมินผลตลอดเวลา แต่
ทุกคนก็ต้องท างานให้ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- มีนโยบายจากส่วนกลาง จะต้องมี คปอ . 
ระดับส่ วน  ระดับแผนก ในแต่ละฝ่ าย
จะต้องมีหน้าที่หลักคือ คอยตรวจสอบ และ
ประเมินผล ด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
มีการประกาศแต่งตั้งชัดเจน  

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
4.1. ด้านการ

เรียนรู้
และการ
พัฒนา   

 - บริษัทมีการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากร
อยู่ เสมอ โดยมี ส่ ง เข้ าอบรมใน เรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการท างานอยู่เสมอ นอกจากนี้
ยังมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอบรม 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้   

- บริษัทมี เกณฑ์ตัวชี้ วัดส าหรับผู้มีความ
ประสงค์จะพัฒนาตัวเอง เช่น การอบรม   

- มีการทดสอบวัดระดับเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง
งาน  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุกฝ่าย 
จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพ่ือให้งาน
มีการปรับปรุงระบบอยู่ตลอด   

4.2. ด้านการ
ส่งเสริม
และการ
พัฒนา
ปรับปรุง 
 

 - บริษัทมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ใน
องค์กร มีการส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง
เท ค โน โล ยี ใน ก า ร ท า ง า น เ พ่ื อ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือลดเวลา 
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน ซึ่งการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ ในกระบวนการท างานเป็น เรื่องที่ มี
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เทคโน 
โลย ี

ความส าคัญ ยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะสังคม 
เศรษฐกิจ และธุรกิจในปัจจุบัน บุคลากรที่ดี 
ผลผลิ ตที่ ดี  สิ นค้ าและบริการ ระบบ
เทคโนโลยีขององค์กรก็ต้องดีด้วย เพ่ือ
ประโยชน์และประสิทธิภาพที่มากขึ้นของ
องค์กรด้วย 

5. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

5.1. ด้าน
ประสิทธิ
ผล 

- ขาดการ
ตรวจสอบ  

- ขาดการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงานภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง 
ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ผลส าเร็จ
จากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

5.2. ด้านผู้มี
ส่วนได้
เสีย 

- การ
สื่อสารที่
ไม่ชัดเจน   

- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  หากมีการสื่อสารที่
ไม่ชัดเจน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ ได้
ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อนและ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสื่อสาร ดังนั้น
ควรสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกัน
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

5.3. ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

- ขาดการ
ปฏิบัติงา
นอย่าง
ต่อเนื่อง    

 
 

- การ
สื่อสารที่
ไม่ชัดเจน   

- ขาดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   หากการ
ที่มีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ดี แต่ไม่
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็อาจท าให้
ผลส าเร็จที่ออกมาไม่มีประสิทธิภาพที่ดี
เท่าท่ีควร 

- การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  หากมีการสื่อสารที่
ไม่ชัดเจน อาจท าให้เกิดความผิดพลาดใน
การปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ ได้
ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่ อนและ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสื่อสาร ดังนั้น
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ควรสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกัน
ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

5.4. ด้านการ
เรียนรู้
และการ
พัฒนา 

- พนักงาน
บางส่วน
ยังขาด
ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 

 
-  บาง

แผนกยัง
ขาดการ
จัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสน 
เทศ   

- พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้  ความ
เข้าใจในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทควรเพ่ิมการ
ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้  และ
สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีว 
อนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้
มากยิ่งขึ้น 

- บางแผนกยังขาดการจัดเก็บข้อมูลในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศนั้ น เป็ น
ฐานข้อมูลส าคัญในการหาข้อมูลย้อนกลับ 
และช่วยให้ตรวจสอบติดตาม และค้นหาได้
ง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าระบบเดิม   

6. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการจัดการด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

     6.1 ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา 

6.1.1. ด้าน
ประสิทธิ
ผล 

- การปฏิบัติ
ตามกฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคับ  

- ความรับ
ผิด 
ชอบใน
หน้าที่ 

 

- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของ
องค์กรเอง และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ก าหนด 

- ความ รั บ ผิ ด ช อบ ใน ห น้ าที่  ผู้ บ ริ ห าร 
เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทกรณีศึกษา 
ควรรู้จักหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง 
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่ถูกบังคับ 
เพราะหากการปฏิบัติงานที่มาจากการ
บังคับอาจจะท าให้ผลส าเร็จของงานไม่มี
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- การปฏิบัติ

ตาม
นโยบาย 
หรือข้อ
ปฏิบัติ 

-  การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
และ
ประเมิน 
ผลการ 

- การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน 

ประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควรการ 
- ปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติต่างๆ

ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

- การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ
สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

6.1.2. ด้านผู้มี
ส่วนได้
เสีย 

- การ
สนับสนุน
โครงการ 

 
 
 
  
 
 

- การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน
การให้
ความรู้ 

- การ
เปิดเผย

- การสนับสนุน โครงการ กิจกรรม ด้ าน 
อ าชี ว อ น ามั ย ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต. 
โรงเรียน วัด และประชาชน ควรได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการ
ก าจัดขยะ เป็นต้น  

- การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ
สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง                                                

- การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ เสีย เช่น การเปิดเผยข้อมูลการ
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ข้อมูล 
 
 
 

- ความ
ใกล้ชิด
และความ
เป็น
กันเองกับ
ประชาชน
ในพ้ืนที่ 

บ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เพ่ือเป็น
การสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสีย
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีก
ด้วย 

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท
กรณีศึกษา ควรเพ่ิมความใกล้ชิดและความ
เป็นกันเองกับประชาชนในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ชุมชนและประชาชน กล้าที่จะเข้าไป
ท าการรักษา 

6.1.3. ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

- การ
ส่งเสริม 
สนับสนุน
การให้
ความรู้  

- การ
สนับสนุน
โครงการ 
กิจกรรม  

- การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ
สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีวอ
นามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับ
เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 

- การสนับสนุน โครงการ กิจกรรม ด้ าน 
อ าชี ว อ น ามั ย ค ว าม ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ 
หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต. 
โรงเรียน วัด และประชาชน ควรได้รับการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน 
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการ
ก าจัดขยะ เป็นต้น 

6.1.4. ด้านการ
เรียนรู้
และการ
พัฒนา 

- การ
ปรับตัว 
ปรับ
ทัศนคติ 

- การ

- การปรับตัว ปรับทัศนคติเข้าหากัน 
- การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีว 
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
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ส่งเสริม 
สนับสนุน
การให้
ความรู้  

- การสร้าง
ความ 
สัมพันธ์ 

- การ
ตรวจสอบ 
ติดตาม 
และ
ประเมิน 
ผล 

ทุกกลุ่ม ที่เก่ียวข้อง 
- การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

ส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นๆ 

6.1.5. ด้านผู้มี
ส่วนได้
เสีย 

  

- ภาค
ประชาชน
และชุมชน 

 

- ประชาชน
ยังขาด
ความรู้ 

 
 
 

- ชุมชน
ได้รับ
ผลกระทบ
และ
ปัญหา 

 
 

- ประชาชนยังขาดความรู้ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ต้องการให้
บริษัทกรณีศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ 
พร้อมทั้งวิธีในการส่งเสริม และป้องกัน
ปัญหาและผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว 

- ชุมชนได้รับผลกระทบและปัญหาเรื่องกลิ่น
ที่ ม าจ าก ก ารด า เนิ น งาน ข อ งบ ริ ษั ท
กรณีศึกษา 
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-  การ
ปฏิบัติ
ตาม
ระเบียบ
ข้อบังคับ  

- บริษัทกรณีศึกษา และภาคเอกชน ควรมี
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เป็นไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กฎ
จราจร การขนส่งสารเคมีที่ถูกต้อง การติด
ป้ายเตือนระวังอันตราย หรืออ่ืนๆ  

- ภาครัฐ - ชี้บ่ง
กฎหมาย  

- น า
กฎหมาย
ไปบังคับ
ใช้อย่าง
เข้มงวด  

- สนับสนุน
การให้
ความรู้กับ
ภาค
ประชาชน 

- ควรชี้บ่งกฎหมายให้มีความชัดเจนและ
เจาะจง  

- การน ากฎหมายไปบังคับใช้อย่างเข้มงวด มี
การสุ่มตรวจและตรวจสอบ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ อยู่เสมอ 

 
 

- การสนั บ สนุ น การให้ ค วาม รู้ กั บ ภ าค
ประชาชน ให้ มากยิ่ งขึ้ น  เพ ราะการที่
หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือได้ดี และมากยิ่งกว่าให้บริษัท
กรณีศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลกับภาคประชาชน 
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จากสรุปการศึกษาการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทกรณีศึกษา สามารถอภิปรายสรุปผลการศึกษาได้โดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล 
Balanced Scorecard ใน  4 ด้าน ได้ดังนี้ 

 
5.2.1 ด้านประสิทธิผล   
องค์กรมีแนวทางและเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน คือ 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีต้องเริ่มจากตัวเอง  นอกจากนี้องค์กรได้น าปัญหาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาพิจารณา เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน เพ่ือ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดี  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  
นอกจากนี้การสื่อสารก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความส าคัญ หากมีการสื่อสารผิดพลาดท าให้เกิดความเข้าใจ
ที่ไม่ตรงกัน จากการศึกษาในด้านนี้ ดังนั้นจึงมีผลการศึกษาในด้านแนวทางและเป้าหมายด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และการน าปัญหาด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาพิจารณา เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน สอดคล้อง
กับผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารคนที่ 4 กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน ให้เป็นไปตามยุคสมัย มีการปรับปรุงกระบวนการ และมีการพัฒนาขึ้น พัฒนา
ระบบ พัฒนาคน เพ่ือให้ทุกคนในบริษัทอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งเคียงคู่ไปกับชุมชนรอบ
ข้างด้วยความสัมพันธ์อันดีและประโยชน์เกื้อกูลกัน” และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ หงษ์
จินดา (2555 : 150)  ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)  ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ผล
การศึกษาด้านประสิทธิผล พบว่า การน าปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นมาพิจารณาเพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานนั้น สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การมีมีวิสัยทัศน์ที่ดี ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี มี
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ท าให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  แต่ขัดแย้ง
กับงานวิจัยของ จันทิราพร ทั่งสุวรรณ (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน (SHE)  ในโรงงานผลิตนามันจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงงานให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตมากกว่าการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในการท างานของโรงงาน ไม่มีการก าหนดนโยบายการพัฒนา 
รวมทั้งไม่มีการปลูกฝังทัศนคติและการส่งเสริมการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างและนายจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยังขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม   
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แต่ลูกจ้างมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ทางโรงงานจัดหาให้ตามกฎระเบียบที่
นายจ้างก าหนด แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ
มาตรการความปลอดภัยแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

ดังนั้นจึงสรุปว่า องค์กรได้น าปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิด
ขึ้นมาพิจารณา เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน การน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมที่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร องค์กรให้ความส าคัญและได้ท าให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเกิดความเชื่อใจในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อีก
ทั้งผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง  

 
5.2.2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย   
ด้านความรู้ความเข้าใจ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนและหลังการเริ่มงาน องค์กรมีการ

อบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งก่อนและหลังการท างาน รวมทั้งผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น พนักงานหรือ
แม้กระทั่งผู้มีส่วนได้เสีย จะต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้าน  
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนเสมอ  หรือแม้แต่การที่จะคัดเลือกพนักงานเข้ามา
ท างานในองค์กร พนักงานต้องผ่านการคัดเลือกโดยผ่านกระบวนการของบริษัท เพื่อให้ได้พนักงานที่มี
ทัศนคติเชิงบวกทั้งงานในด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “ มีวิธีการให้ได้พนักงานที่
มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีความรู้ทักษะด้านสายวิชาชีพด้านนั้นๆ
มาก่อน และดูบุคลิกภาพ การตอบค าถามด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนเสมอ ถ้าเราสแกน
เเรื่องเล็กๆน้อยๆจากชีวิตประจ าวันด้วย ถ้าตอบค าถามด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยได้ แสดงว่า
ต้องมีจิตส านึกด้านความปลอดภัยด้วย” สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุรชัย ตรัยศิลานันท์ (2552) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน 
อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของพนักงานต่อการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง โดยมีการรับรู้การป้องกันมากท่ีสุด ปัจจัยด้านการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัย การส ารวจ การป้องกันด้านความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การ
จัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก  ปัจจัยด้านการจัดการเรื่องความ
ปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการรับรู้การจัดการด้านความปลอดภัยของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทัศนคติของผู้บริหารในเรื่องการจัดการความปลอดภัย มีอิทธิพลต่อการจัดการความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   และทั้งก่อนและหลังการเริ่มงานต้องมีการให้ความรู้และท า
ความเข้าใจอยู่เสมอ โดยสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “เมื่อเข้ามาจะมี
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การประเมินพฤติกรรม และ KPI คอยประเมินอีกครั้ง  ถ้าใครต่ ากว่ามาตรฐานก็มีสิทธิ์ในการพิจารณา 
หรือท าผิดด้วยมาตรฐานที่ร้ายแรง เช่น สูบบุรี่  อาจโดนลงโทษขั้นสูงสุด เพราะบริษัทเป็นบริษัทปิโต
รเลี่ยม ถือว่าร้ายแรงที่สุด ” และสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า “ บริษัทมีการ
อบรมพนักงานเข้าใหม่ทุกคน มีเพ่ิมเติมทั้งในส่วนของซอฟแวร์ที่ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาในอีเลินนิ่ง ส่วนอบรมก่อนท างานปฏิบัติกันอยู่แล้ว 6 ชั่วโมง และบังคับให้พนักงานใหม่
ต้องเรียน หากไม่เรียนจะไม่ผ่านการทดลองงาน”  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุธาทิพย์  รองสวัสดิ์ 
(2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการรับรู้เรื่องความปลอดภัยในการท างานที่มีผลต่อพฤติกรรม
ในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานคือปัจจัย
ส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การอบรมเรื่องความปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับ
การศึกษาและระยะเวลาการท างาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในด้านความพร้อมทางด้านร่างกาย
และจิตใจของพนักงาน ส่วนปัจจัยการรับรู้เรื่องการจัดการความปลอดภัยในการท างานทั้ง 5 นโยบาย 
คือ นโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านความปลอดภัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท างานในระดับปฏิบัติการ  ด้านการด าเนินงาน การด าเนินงาน
ทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งการที่องค์กรมีวิธีการ
จัดการ ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนั้น 
บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านของความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้วยเจตนารมณ์ที่บริษัทจะด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพ้ืนฐานของความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่ไปกับพ้ืนฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างยั่งยืน รวมถึงค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นส าคัญ ภายใต้แนวคิด ห่วงใย 
แบ่งปัน ใส่ใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาทิต ส่องศิริ (2558 : 121) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า เพ่ือมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และ
พัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน 

ดังนั้นจึงสรุปว่า ผู้มีส่วนได้เสียเกือบทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ทางบริษัทกรณีศึกษาได้
ด าเนินการจัดท าขึ้น  โดยเฉพาะกิจกรรมการเปิดบ้าน เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาเยี่ยมชม
ภายในบริษัท กิจกรรมทางด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมสัปดาห์
ความปลอดภัย  สัปดาห์สิ่งแวดล้อม  ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มไม่สนใจเข้าร่วมในเนื่องจากไม่ให้
ความส าคัญ เสียเวลาท ามาหากิน ประชาชนบางกลุ่มเป็นประชากรแฝง จึงไม่ได้ให้ความส าคัญในการ
ร่วมกิจกรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากนัก เรื่องความพึงพอใจด้านพนักงานและการปฏิบัติงาน
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ขององค์กรทั้งในส่วนของการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียมี
ความพึงพอใจมากเม่ือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานเมื่อหลายปีก่อน  องค์กรให้ความส าคัญ ท าให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความเชื่อใจต่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทิราพร  ทุ้งสุวรรณ (2555 : 82) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ ามันจาก
ยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว กล่าวว่า เมื่อมีการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้คนงาน และชาวบ้านใกล้เคียง โรงงานเกิดความมั่นใจในกระบวนการผลิต
ของโรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์เก่าไม่ใช้แล้ว ว่าไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้าน
สุขภาพอนามัย ก่อให้เกิดการอยู่รวมกันอย่างสงบสุขระหว่างโรงงานและชุมชน  ซึ่งเมื่อชุมชนต้องการ
ตรวจสอบกระบวนการผลิตและระบบบ าบัดมลพิษ จะสามารถตรวจสอบได้ทันทีไม่มีการปิดบัง
ระหว่างโรงงานและชุมชน 

 
5.2.3 ด้านการบริหารจัดการ   
นโยบายและวิสัยทัศน์  มีผลการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องจากผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า“ เป็นสิ่ง

ส าคัญที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ทั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่องานที่ท าอยู่ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและชาวบ้าน” สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ วาทิต ส่องศิริ (2558 : 84) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  ส าหรับบุคลากรในองค์กรมีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีผลการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องจากผู้บริหารกล่าวว่า “ การจัดโครงสร้าง 
และการมีเจ้าหน้าที่  แต่ละคนต้องรู้หน้าที่ของตนเอง ถ้าทุกคนเหล่านั้นท าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของ
ตัวเอง ไม่ปัดหน้าที่รับผิดชอบ และเรื่องความปลอดภัยควรเริ่มจากตัวเราเองก่อน จะให้คนอ่ืนท าแทน
ไม่ได้  ส าหรับ จป.วิชาชีพ และ จป. หัวหน้างาน ต้องคอยควบคุม เสนอแนะ จะเพียงพอก็ต่อเมื่อทุก
คนรู้หน้าที่ของตัวเอง เริ่มจากตัวเอง  ไม่ให้เป็นหน้าที่ของ จป เพียงอย่างเดียว” สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวาทิต  ส่องศิริ (2558 : 84) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า บุคลากรใน
การด าเนินงานของบริษัทไออาร์พีซี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการสื่อสารและท าความเข้าใจ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้   จากผลการสัมภาษณ์เรื่องงบประมาณ สามารถสรุปได้ว่า บริษัทกรณีศึกษามี
งบประมาณเพียงพอ มีผลการสัมภาษณ์ที่สอดคล้องจากผู้บริหารคนที่ 2 กล่าวว่า “ ส่วนงบประมาณ
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ทางผู้บริหารไม่มีปัญหา เพราะได้ให้ความส าคัญ ในหนึ่งปีประมาณ 18-19 ล้าน มีงานด้านเครื่องมือ
ตรวจวัด ค่าใช้จ่ายหลายอย่าง งานซ่อมบ ารุงเครื่องเพ่ือความแม่นย า  การน าไปใช้ในกิจกรรม
บางอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นงานทางด้านกฎหมายเพ่ือให้ถูกต้องเสมอ  ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น” สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาทิต  ส่องศิริ (2558 : 4) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน)  กล่าวว่า ด้านงบประมาณ มีการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน และชุมชนอย่าง
เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภาพร  ผิวงาม (2549)  ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อ าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดท าแผน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดแผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดตัวผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับการวางแผนด าเนินงานสิ่งแวดล้อมควรมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ด้านด าเนินการและการปฏิบัติการ ควรมีการให้ความรู้กับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน และตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับข้อก าหนด ISO 14001  
ควรมีการก าหนดดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของกระบวนการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการ
ก าหนดวางแผนในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และด้านการทบทวนการจัดการ ควรมีการ
จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงในการทบทวนการจัดการ ควรมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัญหาและน ามา
ทบทวนการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าเป็นปฎิทินปฏิบัติงาน   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรฐา ดูแก้ว (2554)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย  กรณีศึกษา : กิจการอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็ง  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสู่ความส าเร็จ
ในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความลอดภัย คือ ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นและให้การ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง รองลงมาคือความสามารถด้านการจัดการตามระบบความความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และปัจจัยการปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุดในการน าไปสู่
ความส าเร็จ คือ การให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมืออย่าจริงจังของคนใน
องค์กร ส าหรับปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
พบว่า ความรู้ความเข้าใจของคณะท างานด้านความปลอดภัยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิสาขา ภู่จินดา (2558)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนว
ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรมที่ส าคัญที่สุด คือ 
วิสัยทัศน์และมุมมองการพัฒนาของผู้น าชุมชน รองลงมาคือ ความตระหนักและความร่วมมือของ
ประชาชนในชุมชน ส าหรับปัจจัยภายนอก คือ การสนับสนุนและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน
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ชุมชนให้เหมาะสม การส่งเสริมการเชื่อมโยงเครื่อข่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การพัฒนา
ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามหลักการนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

ดังนั้นจึงสรุปว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ดี บุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านจ านวนบุคลากรในแผนกสิ่งแวดล้อมยังมีจ านวนน้อย แต่ยังสามารถ
บริหารจัดการเพ่ือให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้ งบประมาณส าหรับงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ มีการตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้างานอย่างสม่ าเสมอ   

 
5.2.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยงาน   

 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา และด้านการส่งเสริมและการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี  
องค์กรมีการส่งเสริมและมีแนวทางการสร้างความตระหนักให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์
ความรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เช่น การส่งพนักงาน
อบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด การสร้างความตระหนัก
โดยการก าหนดดัชนีชี้วัดด้านความปลอดภัยของแต่ละบุคคล มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและ
น าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กร เช่น การเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับผ่าน
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรเมื่อต้องการทราบ โดยด้านการเรียนรู้และการพัฒนาสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุธาทิพย์  รองสวัสดิ์ (2554)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการรับรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการท างานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการประจ าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานคือปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์การอบรมเรื่องความ
ปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ความปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัย
ในการท างาน รวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษาและระยะเวลาการท างาน มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในด้านความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงาน ส่วนปัจจัยการรับรู้เรื่องการ
จัดการความปลอดภัยในการท างานทั้ง 5 นโยบาย คือ นโยบายด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการท างานใน
ระดับปฏิบัติการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาทิต  ส่องศิริ (2558 : 128) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัท ไออาร์พีซี 
จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการเรียนรู้
และการพัฒนาหน่วยงาน คือ การปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือแก้ไขในส่วนงานที่ยังมีข้อบกพร่อง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานหรือในกระบวนการผลิต  ซึ่งใน
ส่วนนี้บริษัท ได้มีการปรับปรุงเรื่องกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอยู่แล้ว 
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และสอดคล้องกับ จันทิราพร  ทุ้งสุวรรณ (2555 : 81) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน (SHE) ในโรงงานผลิตน้ ามันจากยางรถยนต์เก่า
ไม่ใช้แล้ว กล่าวว่า เมื่อมีการก าหนดนโยบาย SHE จากผู้บริหารโรงงาน ต้องน านโยบายไปใช้ให้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้คนงานได้ทราบและเข้าใจถึงประโยชน์ที่เกิดจากพัฒนา SHE ที่
เหมาะสมกับลักษณะงานที่ท าของคนงาน และผลหรือโทษของการละเลย การปฏิบัติตามกฏระเบียบ
ที่ทางโรงงานก าหนด เมื่อคนงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงการพัฒนา SHE จะท าให้การท างานมี
ระบบระเบียบยิ่งขึ้น เป็นการลดอุบัติเหตุจากการท างานของคนงาน และด้านการส่งเสริมและการ
พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยี  มีผลการสัมภาษณ์จากผู้บริหารคนที่ 1 กล่าวว่า “ ในปัจจุบันมีการน า
นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ เช่น แต่ก่อนเป็นการบันทึกลงสมุด แต่ปัจจุบันจะเน้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ง่ายกว่า ลดทั้งขยะ มลพิษ ท างานสะดวกขึ้น  ค้นข้อมูลได้เร็วขึ้น”  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
วาทิต  ส่องศิริ (2558 : 86) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษา บริษัทไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินงานที่มีผลต่อบริษัท คือ การน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน้ ามันเตา ส่งผลให้
มลภาวะเรื่องกลิ่นและควันด าลดลงไปได้เยอะมาก และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รอบเขตประกอบการก็ดี
ขึ้นตามไปด้วย 

ดังนั้นจึงสรุปว่า บริษัทมีการส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ มีเกณฑ์ตัวชี้วัดส าหรับผู้มีความประสงค์จะพัฒนาตัวเอง เช่น การ
อบรม  นอกจากนี้ยังมีการทดสอบวัดระดับเพ่ือเลื่อนต าแหน่งงาน  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารทุก
ฝ่าย จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพ่ือให้งานมีการ
ปรับปรุงระบบอยู่ตลอด  ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงเทคโนโลยีด้วยเช่นเดียวกัน  การท างานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในปัจจุบั นซึ่งการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการท างานก็เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ ยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะสังคม เศรษฐกิจ และธุรกิจใน
ปัจจุบัน บุคลากรที่ดี ผลผลิตที่ดี สินค้าและบริการ ระบบเทคโนโลยีขององค์กรก็ต้องดีด้วย เพ่ือ
ประโยชน์และประสิทธิภาพที่มากข้ึนขององค์กร  

และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยใช้ SWOT Analysis ได้ดังนี้ 
1.) จุดแข็ง (Strengths)  ผู้บริหาร เข้าใจปัญหา ให้ความส าคัญ มีนโยบายและวิสัยทัศนที่

ดี มีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแนวทางในการจัดการ
แก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการโดยการส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงาน ผู้รับเหมา หน่วยงาน
รัฐ เอกชน ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยขององค์กร 
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2.) จุดอ่อน (Weaknesses)  บริษัทกรณีศึกษามีเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย 
และไม่เพียงพอต่อการลงพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

3.) โอกาส (Opportunities)  พนักงาน ผู้รับเหมา หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาและดูงาน  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุน
และร่วมมือกันจากหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เข้ามาศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวทาง วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

4.) ข้อจ ากัด (Threats) พนักงาน ผู้รับเหมา หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากพนักงานบางคนมองเป็นภาระ
เพ่ิมเติม และประชาชนบางส่วนเป็นประชากรแฝงในพ้ืนที่จึงไม่ได้ให้ความส าคัญและไม่
ค่อยให้ความร่วมมือ 

 

5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัทกรณีศึกษา  

 
งานวิจัยนี้สามารถสรุปการวิเคราะห์การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี้  
         5.3.1 ด้านประสิทธิผล ขาดการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร อย่างต่อเนื่อง ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให้
ผลส าเร็จจากการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

         5.3.2 ด้านผู้มีส่วนได้เสีย  การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  หากมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน อาจ
ท าให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อน
และเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการสื่อสาร ดังนั้นควรสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรเอง และการสื่อสารภายนอกองค์กรด้วย ไม่อย่างนั้นอาจท าให้
เกิดผลกระทบจากการสื่อสารและน ามาซึ่งผลกระทบจากปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน จึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ และจ าลอง โพธิ์บุญ (2553)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : กรณีศึกษา 
กลุ่มบริษัทอูเบะ (ประเทศไทย) พบปัญหาส าหรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
จากอันตรายร้ายแรง พบว่า ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตรได้รับผลกระทบมากที่สุด ในด้านการได้รับความ
ช่วยเหลือและการพัฒนาชุมชนพบว่าโดยรวมแล้ว ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับบริษัทได้รับความช่วยเหลือและ
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พัฒนามากที่สุด ส าหรับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ในด้านต่างๆ พบว่าผู้อาศัยใน
ชุมชนที่ติดกับกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับค่อนข้างมาก  

 หากมีการสื่อสารที่ดี มีการวางแผน ร่วมกันหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็
อาจจะท าให้ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงเกิดความพึงพอใจ แต่หากการสื่อสารผิดพลาด ก็อาจน ามาซึ่ง
ปัญหาและความไม่พึงพอใจในปัญหาดังกล่าวได้  ดังนั้นการสื่อสารจึงเป็นปัญหาที่มีความส าคัญมาก
ในการท างานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

       5.3.3  ด้านการบริหารจัดการ  ขาดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง หากการที่มีนโยบาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ดี แต่ไม่น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็อาจท าให้ผลส าเร็จที่ออกมาไม่มี
ประสิทธิภาพที่ดีเท่าที่ควร  การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  หากมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน อาจท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน แผนและเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อาจมีความคลาดเคลื่อนและเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการสื่อสาร ดังนั้นควรสื่อสารและท าความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลงมือปฏิบัติงาน  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ และจ าลอง โพธิ์บุญ (2553)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การด าเนินงานความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม : กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท  
อูเบะ (ประเทศไทย)  ปัญหาที่พบ ได้แก่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร 
เป็นปัญหาส าคัญ และท าให้บริษัทได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  

     5.3.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา  พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทควรเพ่ิมการส่งเสริม สนับสนุนการให้
ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมให้มาก
ยิ่งขึ้น และบางแผนกยังขาดการจัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นฐานข้อมูลส าคัญในการหาข้อมูลย้อนกลับ และช่วยให้ตรวจสอบ
ติดตาม และค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วกว่าระบบเดิม   
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5.4 ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัท
กรณีศึกษา ได้ดังนี้  
 

5.4.1 ด้านประสิทธิผล  การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบข้อบังคับขององค์กร และการปฏิบัติตาม
กฏหมายก าหนด  ความรับผิดชอบในหน้าที่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทกรณีศึกษา ควร
รู้จักหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่ถูกบังคับ เพราะหากการ
ปฏิบัติงานที่มาจากการบังคับอาจจะท าให้ผลส าเร็จของงานไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร  การปฏิบัติ
ตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติต่างๆขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่
เกี่ยวข้อง 

 
5.4.2  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย  การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม ด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่ น อบต. 
โรงเรียน วัด และประชาชน ควรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกันเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะ เป็นต้น  การส่งเสริม 
สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ง
แวดล้อท กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง   การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเปิดเผยข้อมูลการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ทะเล เพ่ือเป็นการ
สร้างความน่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้เสียและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทกรณีศึกษา ควรเพ่ิมความใกล้ชิดและความเป็นกันเองกับประชาชนในพ้ืนที่
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ชุมชนและประชาชน กล้าที่จะเข้าไปท าการรักษา 

 
5.4.3 ด้านบริหารจัดการ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนัก

ในเรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ที่ เกี่ยวข้อง  การสนับสนุนโครงการ กิจกรรม ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต. โรงเรียน วัด และ
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ประชาชน ควรได้ รับการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือป้องกัน เหตุฉุกเฉิน  กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วิธีการคัดแยกขยะ วิธีการก าจัดขยะ เป็นต้น  

5.4.4 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา การปรับตัว ปรับทัศนคติเข้าหากัน  การส่งเสริม สนับสนุน
การให้ความรู้ และสนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน  สามารถสรุปข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5-1 ข้อเสนอะแนะ และแนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

ส าหรับผู้บรหิารระดับสูง ส าหรับพนักงาน เจ้าหน้าท่ี ระดับปฎิบัติงาน 

ข้อเสนอะแนะ และแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

1. ควรมีการตระหนักมุ่งท่ีจะศึกษาหาความรู้
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม 

2. ควรปฎิบัตติามกฎระเบียบข้อบังคบัของ
องค์กรและผู้บังคับบัญชาอย่างเครง่ครัด  

3. ควรเข้าร่วม สนับสนุนกจิกรรมและ
โครงการด้านความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมตามสมควร เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานรวมทั้งบริษัทได้เห็น 
ควาส าคัญของการจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม 

1. ควรมีวิสยัทัศน์ นโยบาย ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิการให้ความรู้ และกิจกรรม
ด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงานและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อป้องกันเหตฉุุกเฉิน 

2. ควรก าหนดนโยบาย ในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับองค์กร 
และผูม้ีส่วนได้เสีย 

3. ควรก าหนดนโยบายในการสรา้ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มสี่วนได้เสีย 
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แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   

ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา 

  

 

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุน

โครงการ กิจกรรมด้าน 

อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม กับผู้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกีย่วขอ้ง  

➢ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

เช่น การเปิดเผยข้อมูลการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อย

ลงสู่ทะเล เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือกับผู้มี

ส่วนได้เสียและสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร 

➢ การปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติตา่งๆของ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง  และการปฏิบัติตาม

กฏหมายก าหนด 

➢ ความรับผิดชอบในหน้าทีรับผิดชอบตาม

โครงสร้าง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่ถูก

บังคับ 

➢ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน   

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชวีอนามัย 

ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่ 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง 

 

➢ บริหารงานตามโครงสร้างและความรับผดิชอบของ

เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเนื่องจาก

จ านวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมที่มี

ค่อนข้างน้อย 

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้  โครงการ 

กิจกรรม และเพิ่มการตระหนกัในเรื่องของอาชีวอ

นามัยความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม กบั

เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

หน่วยงานภาครัฐ  ะชุมชน  อบต. โรงเรียน วัด 

และประชาชน ควรได้รับการสนับสนุนกจิกรรม

เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการอนรุักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

 

➢ การปรับตัว ปรับทัศนคติเข้าหากัน   

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชวีอนามัย 

ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม กับเจา้หน้าที่ 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

➢ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนรว่มงาน การ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

ภาพที่ 5-2 แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา 
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ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ส าหรับบริษัท

กรณีศึกษา กับผู้มีส่วนได้เสีย และส าหรับองค์กรอื่นๆ 

งานวิจัยนี้สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนและบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี ้ 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย  ประชาชนยังขาดความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลออดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ต้องการให้บริษัทกรณีศึกษาและหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การให้
ความรู้ พร้อมทั้งวิธีในการส่งเสริม และป้องกันปัญหาและผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว  ชุมชนได้รับ
ผลกระทบและปัญหาเรื่องกลิ่นที่มาจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา  บริษัทกรณีศึกษา และ
ภาคเอกชนควรมีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เป็นไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น กฎจราจร 
การขนส่งสารเคมีที่ถูกต้อง การติดป้ายเตือนระวังอันตราย หรืออ่ืนๆ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรฐา ดูแก้ว (2554)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  กรณีศึกษา : กิจการอาหารส าเร็จรูปแช่เยือกแข็ง  มีข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการศึกษา คือ 
ควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่
คณะท างานเพ่ือน านโยบายไปปฏิบัติและด าเนินการ ส าหรับการจัดการควรให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบงานที่ท าโดยเฉพาะการติดตามภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ นอกจากนี้
ควรส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึก ตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงในกิจกรรมที่ตนเอง
รับผิดชอบเพื่อให้การจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ส าหรับภาครัฐ และต่อบริษัทกรณีศึกษา ได้ดังนี ้ 
ด้านผู้มีส่วนได้เสีย  ควรชี้บ่งกฎหมายให้มีความชัดเจนและเจาะจง  การน ากฎหมายไป

บังคับใช้อย่างเข้มงวด มีการสุ่มตรวจและตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทต่างๆ อยู่
เสมอ  สนับสนุนการให้ความรู้กับภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูล
ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดี และมากยิ่งกว่าให้บริษัทกรณีศึกษา
เป็นผู้ให้ข้อมูลกับภาคประชาชน 
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ภาพที่ 5-3  ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 

➢ ควรช้ีบ่งกฎหมายให้มีความชัดเจน และ
เจาะจง  

➢ การน ากฎหมายไปบังคับใช้อย่างเข้มงวด  
มีการสุ่มตรวจและตรวจสอบ ประเมินผล
การปฏิบัติงานของบริษัท 

➢ สนับสนุนการให้ความรู้กับภาคประชาชน
เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูล
ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ สามารถ
สร้างความน่าเช่ือถือได้ดี และมากยิ่งกว่า
ให้บริษัทกรณีศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลกับภาค
ประชาชน 

 

แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   

ส าหรับบริษัทกรณีศึกษา กับผู้มีส่วนได้เสีย  

 

➢ บริษัทกรณีศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูล การให้ความรู้ 
พร้อมทั้งวิธีในการส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหา 

➢ บริษัทกรณีศึกษา และภาคเอกชน ควรมี
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เป็นไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

➢ บริษัทกรณีศึกษา และภาคเอกชน ควรมี
การจัดท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ต่อ
ชุมชน เช่น แผนรองรับกรณีไฟไหม้ แผน
รองรับกรณีน้ าท่วม หรือเหตุฉุกเฉินที่
ส่งผลกระทบด้านลบต่อชุมชน 

 

ผู้น า และประชาชน 

 

ภาครัฐ 

 

ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
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แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม   

ส าหรับองค์กรอื่นๆ 

  

 

➢  การติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทีถู่กต้อง 

ชัดเจน และรวดเร็วในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และสนับสนุน

โครงการ กิจกรรมด้านอาชวีอนามยัความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดลอ้ม กบัผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง  

➢ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มสี่วนได้เสีย 

เพื่อเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือกบัผู้มีส่วนได้เสีย

และสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 

➢ การปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อปฏิบัติตา่งๆของ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง  และการปฏิบัติตาม

กฏหมายก าหนด 

➢ ความรับผิดชอบในหน้าทีรับผิดชอบตาม

โครงสร้าง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โดยไม่ถูก

บังคับ 

➢ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน   

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชวีอนามัย 

ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมกับเจ้าหน้าที่ 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนโครงการ กิจกรรม สนบัสนุนการ

ตระหนักในเรื่องของอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ และชุมชน เช่น อบต. โรงเรียน วัด และ

ประชาชน ควรได้รับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อ

ป้องกันเหตุฉุกเฉิน กิจกรรมการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  วธิีการคัดแยก

ขยะ วิธกีารก าจัดขยะ  

 

 

ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

➢ การชี้บ่งกฎหมายให้มีความชัดเจนเจาะจง และ
เป็นปัจจุบัน 

➢ การน ากฎหมายไปบังคับใช้อย่างเข้มงวด มีการสุ่ม
ตรวจและตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

➢  การปรับตวั ปรับทัศนคติเข้าหากัน   

➢ การส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ และ

สนับสนุนการตระหนักในเรื่องของอาชวีอนามัย 

ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม กับเจา้หน้าที่ 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

➢ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนรว่มงาน การ

ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 ภาพที่ 5-4  ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  ส าหรับองค์กรอื่น 
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5.5 ปัญหาและข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 

การศึกษาการวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม โดยมี
การศึกษาและพิจารณาปัจจัยตัวชี้วัดความส าเร็จแบบสมดุล Balanced Scorecard (BSC) ได้น า
เครื่องมือ SWOT Analysis มาประกอบการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการจัดการอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  : กรณีศึกษา บริษัทปิโตรเคมี และการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง  
ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาและเพ่ิมเติมรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. ควรศึกษาด้านการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย หรือด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม 
ด้านใด ด้านหนึ่ง ควรเจาะประเด็นปัญหาให้ลึก เพ่ือจะได้เห็นการด าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรค ซึ่งสามารถน ามาหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาส าหรับองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรเพ่ิมเติมตัวแปรอื่นๆ เข้าไปในการศึกษา เช่น ตัวแปรที่มีผลต่อความเสี่ยงด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัย คือ พฤติกรรมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน  หรือใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และผลกระทบที่ได้รับ 

3. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และองค์กรอ่ืนๆให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ควรมีการท ากรณีศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ที่มีการด าเนินงานด้านการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 
 
 

  



 

 
บรรณานุกรม  

บรรณานุกรม 
  

 

 



 

 
บรรณานุกรม 
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&chap=1&page=t19-1-infodetail02.html                                                                                             

ความหมายของสิ่งแวดล้อม.  สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน. ค้นวันที่  24  กันยายน 2559.  จาก    
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi1/envi1-1.htm   การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม    
ค้นวันที่  28  กันยายน 2559.  จาก http://www.pcd.go.th /info_ serv/reg_envi.html                                                                                                            

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535.  ค้นวันที่  29  กันยายน  
2559. จาก http://www.tisi.go.th/                                                                                                                                           
การรับรองระบบในประเทศไทย/รายช่ือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง.  ค้นวันที่  30  กันยายน  

2559. จาก  http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-post.html                                                                   
ทวี บุตรสุนทร.  จิตส านึกของผู้บริหาร.  วารสารแรงงานสัมพันธ์.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     
ธเรศ  ศรีสถิตย์.  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย.                                                                                           
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ส านักงานประกันสังคม.  สถานการณ์แรงงานจังหวัดระยอง  ไตรมาส 2 ปี 2559.ระยอง                                                                                                      
ทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง.   ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2559.  จาก                         

http://thaisafetyengineer.blogspot.com/2014/04/blog-post_1089.html                                                                           
ทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง. ค้นวันที่ 28 สิงหาคม 2559.  จาก  

http://www.thebandopium.com/prevent-accident/losses.html                                                         
 ส านักงานประกันสังคม. 2558. สถานการณ์การการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ 

ท างานสูงสุด ปี 2558. กรุงเทพฯ                                                                                                                                                  
วิชัย  โถสวุรรณจินดา.  สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน.   (12-18)                                                                     
สุชาญ  โกสิน. ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือในด้านความปลอดภัย.                                                      

วารสารการบริหารคน. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                           
นพลักษณ์  รักธรรม.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมของไทยกับแนวทางการแก้ไข.  (107 – 115)                                               
ชลินทร์  อมรธรรม. 2537. สาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและสุขภาพ                                          

ในการท างาน. วารสารแรงงานสัมพันธ์. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เอกพร  รักความสุข. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกับนโยบายในการพัฒนา 

มาตรฐานสากลด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ISO 18000).  
วารสารแรงงานสัมพันธ์. (11-14) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แนวค าถามส าหรับผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 
 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานในองค์กร……………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1.  บริษัทของท่านมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.  บริษัทของท่านมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมาเป็นระยะ
เวลานานเท่าไหร่  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
3. บริษัทของท่านมีข้อก าหนดและการปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็น
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4. กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ จากหน่วยงานราชการ จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 
จากส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมต่อบริษัทของท่าน หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
5. นอกเหนือจากกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ   ที่มาจากภาครัฐ   บริษัทของท่านต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอื่นๆ เพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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6. หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสวัสกิการคุ้มครองแรงงาน อุตสาหกรรมจังหวัด มีบทบาท และอิทธิพล
ต่อการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทของท่าน หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
7. บริษัทคู่ค้าของท่านมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
8. บริษัทของท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา  
2.1.   ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1   ด้านนโยบาย 
2.1.1.1 บริษัทของท่านมีแนวทางในการก าหนดนโยบายด้ านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.1.2 บริษัทของท่านมีวิสัยทัศน์  และนโยบายส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1 บริษัทของท่านมีการจัดโครงสร้างด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.2.2 บริษัทของท่านมีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพียงพอ
หรือไม่ เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงานในบริษัทของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.2.3 บริษัทของท่านมีการบริหารบุคลากรอย่างไร เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ ใช้ความสามารถ หรือ
สื่อสารกับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกต้อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.3  งบประมาณ  
2.1.3.1  บริษัทของท่านมีการสนับสนุนหรือจัดสรรงบประมานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานอย่างไร และเพียงพอหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.3.2  ในอนาคต บริษัทจะมีการบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเกี่ยวกับด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.4.1 บริษัทของท่านมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.4.2 หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้น าผลมาชี้แจงเพ่ือให้พนักงานปรับปรุง หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.2.1.1 บริษัทของท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.1.2. ก่อนการเริ่มงานบริษัทของท่านมีการอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.1.3. การปฏิบัติงานในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ได้มีการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานเพ่ือป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อน
การเริ่มงานทุกครั้งหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.2.2 การด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2.2.2.1 หากพนักงานมีความวิตกกังวลด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในองค์กรของท่าน ท่านจะมีวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลและมีวิธีการจัดการป้องกัน ควบคุม 
และแก้ไขกับปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.2.2. หากพนักงานได้เกิดอุบัติเหตุ หรือปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทของท่านมีการด าเนินการและจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.2.3. เพ่ือนร่วมงาน ประเพณีวัฒนธรรม เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงานหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.3.1 บริษัทของท่านเปิดโอกาสให้กับพนักงาน เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม การสังสรรค์ หรือการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่มงานทุกครั้งหรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.3.2. บริษัทของท่านมีวิธีการสอบถามปัญหา ความพึงพอใจกับพนักงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 บริษัทของท่านมีแนวทางในการป้องกัน ควบคุม ดูแล ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.3.2. บริษัทของท่านมีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับพนักงานด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.3.3. บริษัทมีการส่งเสริมพนักงาน  เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. บริษัทของท่านได้มีการปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ข้อผิดพลาดของการบริหารจัดการด้านอาชี
วอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.4.1.2. บริษัทของท่าน มีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.4.1.3.บริษัทของท่านมีเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. บริษัทของท่านมีแนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานด้านอาชี
วอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.5.2. ท่านได้น าปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากพนักงานของ
บริษัทอ่ืนๆ และชุมชนโดยรอบ มาพิจารณาเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินงาน
หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.5.3. หากในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน ท าให้เกิด
ปัญหาต่อบริษัทของท่าน และส่งผลกระทบต่อบริษัทของท่าน ท่านจะมีวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหา
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของพนักงาน ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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3.2. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของพนักงาน ท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
3.3. ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทของท่านอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1 การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข  
4.1.1. หากบริษัทของท่านประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม บริษัทของท่านจะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4.2 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา 

• ภายในองค์กร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
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• ภาครัฐ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

4.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาครัฐ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ข 
 

แนวค าถามส าหรับเจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทกรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับพนักงานภายในองค์กร 

 เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

 
 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานในองค์กร……………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1.  ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทของท่านมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.  หากทราบ ท าข้อ 2. บริษัทของท่านด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… ..
3. ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… ..
4. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทจัดขึ้น หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… ..
5. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่บริษัทของ
ท่านหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา  
2.1.  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1  ด้านนโยบาย 
2.1.1.1. ท่านทราบถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท หรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
เพียงพอหรือไม่ เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงานในบริษัทของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.1.2.2. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถสื่อสาร
กับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.1.3  งบประมาณ  
2.1.3.1. ท่านได้รับค่าความเสี่ยง การสนับสนุน งบประมานอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจากบริษัทหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.1.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทมีงบประมาณส าหรับการสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมกับพนักงานด้าวหรือไม่อย่างไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.4.1. บริษัทเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.1.4.2. หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ได้น าผลมาชี้แจงเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.2.1.1. ท่านได้มีการอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่มงาน 
หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.2.1.2.ท่านคิดว่าบริษัทของท่านปฏิบัติตามกฏหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.2.1.3. ก่อนการเริ่มงาน ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดงานเพ่ือ
ป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกครั้งหรือไม่ อย่างไร  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
 
 
2.2.2 การด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2.2.2.1. ในขณะปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน คอยตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ใช่หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.2.2.2. หากท่านมีความวิตกกังวลด้านสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงานในองค์กร ท่านจะมีวิธีการ
จัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.2.2.3. หากท่านได้เกิดอุบัติเหตุ หรือประสบปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
บริษัทของท่านมีการด าเนินการและจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.3.1. ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมทุกครั้งหรือไม่ และทราบได้อย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.2.3.2. ท่านมีความพึงพอใจกับการดูแล ตรวจสอบและติดตามของหัวหน้างานในด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
 
 
 
 
2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีแนวทางในการป้องกัน ควบคุม ดูแล ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับพนักงานด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.3.3. ท่านคิดว่าบริษัทมีการส่งเสริมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้และการพัฒนา
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. ท่านคิดว่าบริษัทของท่านได้มีการปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ข้อผิดพลาดของการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.4.2. ท่านคิดว่าบริษัทของท่าน มีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ใน
การด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่อย่างไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
 
 
 
2.4.3.ท่านคิดว่าบริษัทของท่านมีเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
2.4.4.ท่านเคยเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. ท่านคิดว่าพนักงานท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัท
หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
2.5.2. ความสัมพันธ์ภายในบริษัทของท่านกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานของบริษัทท่าน ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างในอนาคต 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
3.2. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทท่าน ท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
3.3. ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อตัวท่านอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข  
4.1.1. หากท่านประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ท่านจะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… .. 
4.2 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา  

• ภายในองค์กร 

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

• ภาคประชาชน 

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

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

• ภาคเอกชน  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

• ภาครัฐ 

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

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

 
 
4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

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

• ภาคประชาชน 

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

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

• ภาคเอกชน  

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

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

 

• ภาครัฐ 

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

 
                                                                    
                                       ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ค 
 

แนวค าถามส าหรับผู้รบัเหมา ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้รับเหมา 
 เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานกับบริษัทนี้…………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1.  ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  หากทราบ ท าข้อ 2. บริษัทกรณีศึกษามีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากบริษัท
กรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกรณีศึกษาจัดขึ้น 
หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทกรณีศึกษา
หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
2.1.  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1  ด้านนโยบาย 
2.1.1.1. ท่านทราบถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่ เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงานในบริษัทของท่าน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2.2. ท่านคิดว่าบริษัทบริษัทกรณีศึกษามีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถ
สื่อสารกับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง  หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.3  งบประมาณ  
2.1.3.1. บริษัทของท่านได้รับค่าความเสี่ยง การสนับสนุน งบประมานอ่ืนๆ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากบริษัทกรณีศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีงบประมาณส าหรับการสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทของท่านหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.4.1. บริษัทกรณีศึกษาเปิดโอกาสให้บริษัทของท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.4.2. หลังจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม บริษัทกรณีศึกษา ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ได้น าผลมาชี้แจงเพ่ือให้เกิด
การแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.2.1.1. ท่านได้มีการอบรมความรู้ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนการเริ่มงาน
จากบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.1.2.ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษาปฏิบัติตามกฏหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2.1.3. ก่อนการเริ่มงาน บริษัทกรณีศึกษา ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานได้มีการประชุมชี้แจง
รายละเอียดงานเพื่อป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้บริษทัท่านทุก
ครั้งหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2 การด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2.2.2.1. ในขณะปฏิบัติงานมีผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน คอยตรวจสอบ ดูแลความถูกต้องของการ
ปฏิบัติงานของพนักงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ใช่หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2.2. หากท่านมีความวิตกกังวลด้านสุขภาพที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ท่านจะมีวิธีการจัดการกับ
ปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2.3. หากท่านได้เกิดอุบัติเหตุ หรือประสบปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
ท่านมีการด าเนินการและจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.3.1. ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจากบริษัทกรณีศึกษาทุกครั้งหรือไม่ และทราบได้อย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2.3.2. ท่านมีความพึงพอใจกับการดูแล ตรวจสอบและติดตามของบริษัทกรณีศึกษาในด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีแนวทางในการป้องกัน ควบคุม ดูแล ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทของท่านหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับพนักงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.3. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีการส่งเสริมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษาได้มีการปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน ข้อผิดพลาดของการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 
 

189 

2.4.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ใน
การด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4.3.ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษามีเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4.4.ท่านเคยเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัท
กรณีศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. ท่านคิดว่าพนักงานของท่านท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทกรณีศึกษาหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5.2. ความสัมพันธ์ภายในบริษัทของท่านกับบริษัทกรณีศึกษา มีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่าน 
ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างกับบริษัทกรณีศึกษาในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2. ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อตัวท่านอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข  
4.1.1. หากท่านประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ท่านจะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา  

• ภายในองค์กร 

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 
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• ภาคเอกชน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาครัฐ 

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

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

………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

• ภาครัฐ 

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

………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

                                        
                             
                                  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ง 
 

แนวค าถามส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
 เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานกับบริษัทนี้…………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1. ท่านทราบถึงการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
หรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรรีศึกษา เคยจัดกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมท่ี เช่นกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย หรือกิจกรรมรณรงค์ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือไม ่
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. องค์กรของท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดว่านโยบายของรัฐบาลจะมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทกรณีศึกษา ด าเนินงานด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. จากการด าเนินงาน ในพ้ืนที่ของท่านเคยประสบปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. จากการด าเนินงานท่าน เคยร้องเรียนปัญหาด้านด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา  
2.1.  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1  ด้านนโยบาย 
2.1.1.1. ท่านทราบถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.3 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.3.1. บริษัทกรณีศึกษา เปิดโอกาสให้ท่านได้เข้า ตรวจสอบ และประเมินงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1.ท่านหรือองค์กรของท่านได้มีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทกรณีศึกษา ในการด าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับพนักงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการส่งเสริมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้า
มาปรับใช้ในการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. ท่านคิดว่าการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา มีความครอบคลุมกับความต้องการของท่าน หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5.2. ท่านได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างใน
อนาคต 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา  

• ภายในองค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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• ภาครัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 4.2  ข้อเสนอแนะ เพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาครัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก จ 
 

แนวค าถามส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องและอยูใ่กล้กับ
บริษัทกรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  

 กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 
 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานกับบริษัทนี้…………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ์……………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมท่ี
บริษัทกรณีศึกษา เช่น กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย หรือกิจกรรมรณรงค์ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้จัดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยร้องเรียนปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับ
บริษัทกรณีศึกษา ที่มีผลต่อชุมชนของท่าน หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ท่ านคิดว่าปัญหาจากการด าเนิ นงานของของบริษัทกรณี ศึกษา  ส่ งผลกระทบต่อด้ าน                       
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านคิดว่านโยบายของรัฐบาลมีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทกรณีศึกษา เกิดการท างานด้านอาชีวอนา
มัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน หรือไม ่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. กฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นมีส่วนช่วยให้ปัญหาและผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
2.1.  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1  ด้านนโยบาย 
2.1.1.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของของบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1. ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่ 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.2.2. ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถ
สื่อสารกับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง หรือไม่ 
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.3  งบประมาณ  
2.1.3.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงบประมานสนับสนุน ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมจากบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.3.2. ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีงบประมาณส าหรับการสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับพนักงานหรือไม่อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.4.1. บริษัทกรณีศึกษาเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.2.1.1.ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา ปฏิบัติตามกฏหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.2.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของของบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ และทราบได้อย่างไร   
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1. ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับ
พนักงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3.2. ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีการส่งเสริมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้
และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. ท่านทราบหรือไม่ว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาปรับใช้ในการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4.2.ท่านคิดว่าของบริษัทกรณีศึกษา มีเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4.3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคยเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภั ย
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. ท่านคิดว่าพนักงานท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัท
กรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างใน
อนาคต 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3. ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข  
4.1.1. หากท่านประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ท่านจะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….......………………………
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา  

• ภายในองค์กร 
……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคเอกชน  

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

• ภาครัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………….......……………

……………………………..………………………………………………………………………………………………… 

4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศคกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

……………………………………………………………………………………………………………….......…………… 

• ภาคประชาชน 

……………………………………………………………………………………………………………….......…………… 

• ภาคเอกชน  

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

• ภาครัฐ 

……………………………………………………………………………………………………………….......…………… 

 
                                                                    
                                   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แนวค าถามส าหรับผู้น าชุมชน และประชาชน ทีอ่าศัยอยู่ใกล้กับกับบริษัท
กรณีศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับผู้น าชุมชน และประชาชน 

 เรื่อง การวิเคราะห์การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
 กรณีศึกษา : บริษัท ปิโตรเคมีและการกลั่นแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง 

 
ค าชี้แจง 
 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน ศึกษาปัจจัยโดยใช้ตัวชี้วัด
ความส าเร็จแบบสมดุล (BSC) และวิเคราะห์ผลโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพ่ือเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับบริษัทกรณีศึกษา
และให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งแบบสัมภาษณ์นี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย                                
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
โดยค าตอบทุกค าตอบถือเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อผู้ให้
สัมภาษณ์ 

 
จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครั้งนี้ 

                                                                       
                               ขอแสดงความนับถือ 

 (ทิวาพร  สุระพล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม              

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………..………………………. 
ต าแหน่ง………………………………………………ระยะเวลาการท างานกับบริษัทนี้…………………………………… 
หน่วยงาน…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
วัน / เดือน / ปี ……………………………………เวลาที่สัมภาษณ์………………………………………………………….. 
สถานที่สัมภาษณ…์…………………………………ชื่อผู้สัมภาษณ์…………………………………………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ    

                      ชาย                  หญิง 
2. อายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี                                  20 – 30 ปี 
          31 – 40 ปี                                   41 – 50 ปี 
          51 – 60 ปี                                   มากกว่า 60 ปี 

3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าระดับประถมศึกษา                  ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อนุปริญญา / ปวส. / ปวช.                 ระดับอุดมศึกษา ( ปริญญาตรี ) 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

4. ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

 ต่ ากว่า 5 ปี                                   5 – 10 ป ี
11 –  15 ปี                                   16 –  20 ปี 
21 –  25 ปี                                   26 –  30 ปี 
มากกว่า 30 ปี 
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ค าถามทั่วไป 
1.  ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2. ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทกรณีศึกษา เช่น 
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย หรือกิจกรรมรณรงค์ความสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดขึ้น หรือไม่ 
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
3. ท่านได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ 
อย่างไรบ้าง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4. ท่านเคยร้องเรียนปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับบริษัทกรณีศึกษา ที่มี
ผลต่อชุมชนของท่าน หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
5. ท่านคิดว่าปัญหาการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อท่าน หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการบริหารและการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา   
2.1.  ด้านการบริหารจัดการ 
2.1.1  ด้านนโยบาย 
2.1.1.1. ท่านทราบถึงนโยบายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา 
หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.2 ด้านบุคลากร  
2.1.2.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีจ านวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมเพียงพอหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.2.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ และสามารถ
สื่อสารกับพนักงานให้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง  หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.3  งบประมาณ  
2.1.3.1. ชุมชนของท่านได้รับงบประมานสนับสนุน ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
จากบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.1.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีงบประมาณส าหรับการสนับสนุนด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับพนักงาน หรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.1.4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิณผล  
2.1.4.1. บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
2.2.1.1. ชุมชนของท่านได้รับการอบรมความรู้ ชี้แจงด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ก่อนการเริ่มรับสมัครงาน หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.1.2.ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา ปฏิบัติตามกฏหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.2.2 การด าเนินงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
2.2.2.1. ท่านคิดว่าเพื่อนร่วมงานที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อตัว
ท่านและชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.2.3  ด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2.3.1. ท่านทราบข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทกรณีศึกษา หรือไม่ และทราบได้อย่างไร   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.3. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีแนวทางในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้กับพนักงาน
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.3.2. ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการส่งเสริมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดการองค์ความรู้และ
การพัฒนาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.4 ด้านการปรับปรุงกระบวนการและเทคโนโลยี 
2.4.1. ท่านทราบหรือไม่ว่าบริษัทกรณีศึกษา มีการน าแนวคิดกระบวนการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้า
มาปรับใช้ในการด าเนินการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.4.2.ท่านคิดว่าบริษัทกรณีศึกษา มีเสียงเรียกร้องจากพนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
 



 
 

216 

2.4.3.ท่านเคยเรียกร้องในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
กรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.5 ด้านประสิทธิผล 
2.5.1. ท่านคิดว่าพนักงานท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัท
กรณีศึกษา หรือไม่ อย่างไร  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
2.5.2. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ภายในบริษัทกรณีศึกษา กับเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ร่วมกัน
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ส่วนที่ 3  ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อบริษัทกรณีศึกษา 
3.1. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาอะไรบ้างใน
อนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
3.2. ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา ท าให้เกิดปัญหาด้านอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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3.3. ปัญหา และอุปสรรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ต่อตัวท่านและชุมชนของท่านอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
ส่วนที่ 4  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข และข้อเสนอแนะ ด้านอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.1  การด าเนินการป้องกัน ควบคุม ดูแล แก้ไข  
4.1.1. หากท่านประสบปัญหาและได้รับผลกระทบด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว ท่านจะมีการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..………………
…………..………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
4.2 ข้อเสนอแนะด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่อบริษัทกรณีศึกษา  

• ภายในองค์กร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• ภาคประชาชน 

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

• ภาคเอกชน  

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

• ภาครัฐ 

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



 
 

218 

4.3  ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ต่อบริษัทกรณีศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

• ภายในองค์กร 

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

• ภาคประชาชน 

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

• ภาคเอกชน  

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

• ภาครัฐ 

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

 
                                                                    
                                        ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
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ภาคผนวก ช 
 

รายชื่อและต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ ์
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ผู้ให้ข้อมูลที่สนับสนุนทั้งหมดจ านวน 60 คน โดยแบ่งเฉพาะแต่ละกลุ่ม  มีทั้งหมด 10 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

ล าดับ
หน่วยงาน 

หน่วยงาน 
 

ผู้ให้ข้อมูล (รหัส) ต าแหน่ง 

1 1 อุตสาหกรรมจังหวัด จนท.อสหก.1 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
จังหวัด 

2 1 อุตสาหกรรมจังหวัด จนท.อสหก.2 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
จังหวัด 

3 1 อุตสาหกรรมจังหวัด จนท.อสหก.2 เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม
จังหวัด 

4 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

จนท.สนง.ทรัพและ
สิ่ง. 1 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

5 2 ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

จนท.สนง.ทรัพและ
สิ่ง. 2 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

6 3 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  

จนท.แรงงาน เจ้าหน้าที่แรงงาน 

7 3 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน  

จนท.แรงงาน เจ้าหน้าที่แรงงาน 

8 4 โครงการชลประทาน 
จังหวัด 

ชลประทาน เจ้าหน้าที่ชลประทาน 

9 4 โครงการชลประทาน 
จังหวัด 

ชลประทาน เจ้าหน้าที่ชลประทาน 

10 5 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 

ผอ.รพสต ผู้อ านวยการ 

11 5 โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล 

จทน.รพสต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ า

ต าบล 

12 6 องค์กรปกครองส่วน จนท.อบต.เทศบาล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
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ท้องถิ่น เชิงเนิน  ส่วนท้องถิ่น 

13 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. 
เทศบาล 1-2 

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

14 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. ตะพง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. นาขวัญ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต.บ้านแลง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

17 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. นาตา
ขวัญ 

เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

18 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. ตาขัน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

19 6 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จนท.อบต. น้ าคอก เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20 7 บริษัทรับจ้าง ผู้รับเหมา ผรม. 1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

21 7 บริษัทรับจ้าง ผู้รับเหมา ผรม. 2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

22 7 บริษัทรับจ้าง ผู้รับเหมา ผรม. 3 พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
23 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 1 ผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษา 

24 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 2 ผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษา 

25 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 3 ผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษา 
26 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 4 ผู้บริหาร บริษัทกรณีศึกษา 

27 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 5 ผู้จัดการ บริษัทกรณีศึกษา 

28 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 6 ผู้จัดการ บริษัทกรณีศึกษา 
29 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 7 ผู้จัดการ บริษัทกรณีศึกษา 

30 8 บริษัทกรณีศึกษา ผบรห. 8 ผู้จัดการ บริษัทกรณีศึกษา 
31 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 1 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

32 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 2 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

33 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 3 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 
34 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 4 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 
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35 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 5 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

36 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 6 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 
37 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 7 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

38 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 8 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

39 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 9 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 
40 8 บริษัทกรณีศึกษา พนง. 10 พนักงานบริษัทกรณีศึกษา 

41 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 1 ผู้น าชุมชน 

42 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 2 ผู้น าชุมชน 
43 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 3 ผู้น าชุมชน 

44 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 4 ผู้น าชุมชน 
45 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 5 ผู้น าชุมชน 

46 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 6 ผู้น าชุมชน 

47 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 7 ผู้น าชุมชน 
48 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 8 ผู้น าชุมชน 

49 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 9 ผู้น าชุมชน 

50 9 ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง ผนชช. 10 ผู้น าชุมชน 
51 10 ประชาชนในพื้นท่ี

ใกล้เคียง 
ปชช. 1 ประชาชน 

52 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 2 ประชาชน 

53 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 3 ประชาชน 

54 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 4 ประชาชน 

55 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 5 ประชาชน 

56 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 6 ประชาชน 

57 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 7 ประชาชน 
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58 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 8 ประชาชน 

59 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 9 ประชาชน 

60 10 ประชาชนในพื้นท่ี
ใกล้เคียง 

ปชช. 10 ประชาชน 
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