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                                                               บทที่  1 
                                                                บทนํา 
         
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

                ปจจุบันประเทศไทยกําลังพัฒนาไปเปนประเทศอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมหนักและ
อุตสาหกรรมเบา ตลอดจนอุตสาหกรรมการเกษตร แตในขณะที่กําลังพัฒนากันอยางเรงรีบนั้นกลับ
ปรากฏวา ส่ิงที่ไมไดทําใหเปนจริงในทุกระดับก็คือเร่ืองของการคํานึงถึงความปลอดภัยซ่ึงทําใหเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางานบอยครั้ง ดังปรากฏใหเห็นเปนขาวเสมอ (สุชาญ โกศิน. 2544  : 104) และ
สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอันตรายจากการทํางานนั้นสวนใหญเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจในการ
ใชเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํางานของลูกจางและที่สําคัญเกิดจากความผิดพลาดของ
ระบบการจัดการความปลอดภัยที่ทําใหลูกจางตองอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย (อนุชน     
วรินทรเสถียร. 2535 : 1) โดยนับตั้งแตป 2539 พบวาจํานวนสถานประกอบการและจํานวนลูกจางมี
แนวโนมสูงขึ้น ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
 
ตาราง 1 จํานวนสถานประกอบการและลูกจาง 
 

                  ป พ.ศ.      2539     2540     2541     2542     2543 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง)      58,129      61,533      64,423      69,946      74,617 

จํานวนลูกจาง (คน) 5,425,422 5,825,821 5,145,835 5,321,872 5,417,041 
 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน.  2543 : 5) 

 
 
                จากตารางที่ 1 การที่จํานวนสถานประกอบการมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหจํานวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีคอนขางมาก จนทําใหเกิด
ความสูญเสียทั้งทางตรง อันไดแก จํานวนเงินที่ตองจายไปเกี่ยวกับผูไดรับบาดเจ็บโดยตรงจากการเกิด
อุบัติเหตุ เชน คารักษาพยาบาล  เงินทดแทน  คาทําขวัญ คาทําศพ คาประกันชีวิตเปนตนและความ
สูญเสียทางออม ไดแก  คาใชจายอื่นๆ นอกเหนือจากคาใชจายทางตรงสําหรับการเกิดอุบัติเหตุแตละ
คร้ังเชนสูญเสียเวลาทํางาน  คาซอมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ อุปกรณ  ผลผลิตลดลง  เสียขวัญกําลังใจ 
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เสียช่ือเสียง ภาพพจนบริษัท เปนตน (วิฑูรย สิมะโชคดี และ วีรพงษ เฉลิมจิระรัตน. 2542 : 16-17) การ
ทํางานอันเนื่องมาจากเครื่องจักรเครื่องมือ มีคอนขางมากจนบางครั้งเกิดความสูญเสียหลายประการแก
พนักงานไมวาจะเปนการบาดเจ็บเล็กนอย หรือการบาดเจ็บจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่ง
อาจไดรับความพิการ หรือถึงแกชีวิต (พัชนี สุวรรณศรี และ ถิรพงษ  ถิรมนัส.  2542 : 6) ดังขอมูลใน
ตารางที่ 2     
          
 
ตาราง 2 จํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางานทั้งหมดทั่วประเทศ 
 

จํานวน/ ป พ.ศ.     2539      2540       2541        2542       2543 
ผูประสบอันตราย   245,616    230,376   186,498     171,997     179,566 
เสียชีวิต           962        1,033           790             611             620 
ทุพพลภาพ             18              29             19               12               16 
สูญเสียอวัยวะบางสวน        5,042        5,272        3,741         3,396         3,516 
หยุดงานเกิน 3 วัน      78,829      68,480      55,489       50,239       48,338 
หยุดงานไมเกิน 3 วัน   160,765   155,562   126,486    117,739     127,076 
 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน.  2543 : 6) 
 
 
                นอกจากนี้จากขอมูลของสํานักงานกองทุนทดแทน สํานักงานประกันสังคมพบวาในรอบ 10 
ปที่ผานมาตั้งแตป พ.ศ. 2534-2543 จํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางานทั่วประเทศมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นโดยประเภทของความรายแรงมีทั้งการหยุดงาน สูญเสียอวัยวะบางสวน ทุพพลภาพ และ
เสียชีวิตซึ่งจากขอมูล พบวา ป พ.ศ. 2534 มีจํานวนผูประสบอันตรายจากการทํางานทั้งสิ้น102,273 ราย 
ป พ.ศ. 2539 มีจํานวน 245,616 ราย มีลดลงบางในชวงป พ.ศ. 2540 คือมีจํานวน171,997 ราย แตก็กลับ
สูงขึ้นในป พ.ศ. 2543 โดยมีจํานวนถึง 179,566 ราย ทั้งนี้จํานวนอุบัติเหตุที่ลดลงในชวงป 2540  สวน
หนึ่งมาจากผลกระทบดานเศรษฐกิจแตหลังจากที่มีการฟนตัวสถิติการเกิดอุบัติเหตุระหวางทํางานก็มี
แนวโนมสูงขึ้นอีก  
                แมวาจะมีการรณรงคในเรื่องการใหความสําคัญกับงานความปลอดภัยมาตลอด แตโรงงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยูบอยครั้งทําใหเกิดผลเสียหายตอทรัพยสินของ
โรงงานและชีวิตพนักงานเปนจํานวนมาก ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานพยายามที่
จะปองกันและแกไขปญหาดังกลาวแตมักจะประสบกับความยากลําบากในการที่จะผลักดันให
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พนักงานปฏิบัติไดอยางปลอดภัย ทั้งที่มีกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากมาย 
แตปรากฏวาพนักงานสวนใหญจะไมสนใจกับกฎความปลอดภัยเหลานั้น โดยพยายามฝาฝนตลอดเวลา 
และเขาใจวาความปลอดภัยนั้นไมใชหนาที่ของตนและดูเหมือนวาเจาหนาที่ความปลอดภัยกําลังยัด
เยียดความปลอดภัยใหแกคนงานทั้งๆที่คนงานเองไมไดสนใจเลยดวยเหตุนี้เองจึงทําใหแผนลด
อุบัติเหตุในการทํางานไมคอยไดรับการปฏิบัติอยางจริงจังและตอบสนองจากทุกๆฝายเทาที่ควร      
(ชัยสวัสดิ์  เทียนวิบูลย. 2535 : 1)ขอมูลสถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานของลูกจางทั่ว
ประเทศจําแนกตามจาํนวนลูกจางดังปรากฏในตารางที่ 3 
 
 
ตาราง 3 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานของลูกจางทั่วประเทศจําแนกตาม   
                จํานวนลูกจาง 
 

        จํานวน/ป พ.ศ. 2539 2540 2541 2542 2543 
             ไมระบุ -    176 - - - 
         1   -     4      คน -    151    244     270    305 
         5   -     9      คน -    940 1,335  1,563       1,635 
       10   -    19     คน      7,310 9,345 9,627  9,362 10,365 
       20   -    49     คน 22,479 25,106 23,214     24,282 26,801 
       50   -    99     คน 32,122 30,148 25,996     23,772     24,193 
     100   -   199    คน 46,795 38,439 30,714 30,005 31,831 
     200   -   499    คน 65,714 56,706 43,326 39,262 42,037 
     500   -   999    คน 32,721 30,177 23,437 21,171 20,520 
      1,000 คนขึ้นไป 38,475 39,188 28,605 22,310 21,879 
 

(ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กองวิชาการและแผนงาน.  2543 : 12) 
 
 
                จากตารางที่ 3 จะเห็นวาสถานประกอบการที่มีลูกจาง 50-499 คนมีอัตราสวนการเกิด
อุบัติเหตุอยูในเกณฑสูงดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงมีนโยบาย มุงเนนไปที่สถานประกอบการ ขนาดกลาง ที่มี
ลูกจาง 100 คนแตไมเกิน 500 คนเปนจุดสําคัญเนื่องจากมีปญหาเรื่องความไมปลอดภัยและมีปญหา
การสูญเสียมาก โดยตัวเลขของการสูญเสียมีมากกวา 30% เปนของสถานประกอบการขนาดกลาง 
นอกจากนี้รัฐบาลยังไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติวาจะตองลดความไม
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ปลอดภัยในการทํางานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได โดยการคาดการณวาป 2544 คนงาน100 คนจะตอง
ประสบอุบัติเหตุอันตรายไดไมเกิน 26 ราย และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  
(2545 – 2549)  จะทําใหตัวเลขการประสบอันตรายเปนศูนยโดยการทํางานจะไมใหมีการประสบ

อันตรายเกิดขึ้นเลยคือมีความปลอดภัย 100 % (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  2540 : 1-2) 
                จากสถานการณของปญหาที่กลาวมาทั้งหมดขางตนสงผลใหรัฐบาลออกประกาศ  กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม พ. ศ. 2538 โดยใหมีการดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใชชื่อ
วา คปอ. โดยใหทํางานรวมกับเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ  (จป.)  ซ่ึงทํางานเตม็เวลา และจะตองมี
การประชุมเพื่อดําเนินงานตามแผนงานประจําป  อยางนอยเดือนละ 1 ครั้งใหมีการดําเนินการแตงตั้ง 
เลือกตั้ง หรือจัดตั้งใหเสร็จภายใน 120 วันหลังจากประกาศกระทรวงฯ  มีผลบังคับใชโดย คปอ. จะมี
หนาที่เกี่ยวกับ การสํารวจความปลอดภัย  การกําหนดกฏระเบียบและมาตรฐานดานความปลอดภัย 
จัดทํานโยบายวางแผนงานประจําป โครงการ และกิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางานเสนอตอ
นายจาง แผนการฝกอบรม ความรับผิดชอบในดานความปลอดภัยของนายจาง ผูบริหาร หัวหนางาน 
ลูกจาง สงรายงานการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สอบสวนและหาวิธีปองกัน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากหนาที่ดังกลาวขางตน หากทุกคนที่เกี่ยวของปฏิบัติหนาที่ดวยความเครงครัดและ
เอาจริงเอาจังในการดําเนินการแลวปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานก็คงจะลดนอยลงหรือเกือบไม
มีเลย 
                 จากความเปนมาขางตนและจากขอมูลในดานสถานประกอบการพบวามีหลายๆ ปจจัยที่ทํา
ใหเกิดปญหาตอการดําเนินบทบาทในการทําหนาที่ คปอ.ใหสําเร็จนับตั้งแตผูบริหารของบริษัทมองที่
ผลกําไรเปนที่ตั้งและมองคาใชจายในดานความปลอดภัยเปนเรื่องของความสิ้นเปลืองสูญเปลา 
ขณะเดียวกันคณะกรรมการ คปอ. ไมมีใครอยากทําหนาที่นี้ เพราะเปรียบเสมือนการเพิ่มงาน และ
ความรับผิดชอบโดยไมจําเปน เพราะรายไดและผลตอบแทนคาตําแหนงไมไดเพิ่มขึ้น ในขณะที่การ
ตอบสนองของพนักงานตอการปฏิบัติตามนโยบายดานความปลอดภัย ก็เหมือนกับเปนการเพิ่ม
กฎระเบียบบังคับใหทุกคนปฏิบัติตามโดยไมจําเปน เชน การสวมหมวกนิรภัย หนากากกันฝุน  การ
สวมใสรองเทานิรภัยฯ  การตองเขารับการฝกอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องตน รวมทั้งการที่
คณะกรรมการ คปอ. ตองตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎการทํางาน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัว
พนักงานเองทําใหเกิดความขัดแยงกับพนักงานที่ไมปฏิบัติตามอยูเปนประจําในบริษัทที่เปนบริษัท
ใหญและมีพนักงานเปนจํานวนมาก สวนใหญบทบาทของคณะกรรมการจะมีความสําคัญและประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ แตอีกหลายๆ บริษัทที่มีขนาดยอมลงมามีหลายแหง
ที่มีการจัดทําเอกสารแตเพียงอยางเดียวเพื่อใหถูกตองตามกฎหมายเทานั้นเมื่อใดที่เจาพนักงานตรวจ
แรงงานจากกรมคุมครองแรงงานมาตรวจหรือเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนมีการเสียชีวิต ก็อาจจะมีการวา
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กลาวตักเตือนบริษัทใหปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาหนึ่งแตหลังจากนั้นเมื่อผูบริหารสวนใหญ
ไมไดสนใจก็ไมมีการปฏิบัติตามจากพนักงานระดับลางเหมือนเดิมจนกวามีการสูญเสียเกิดขึ้นอีก  
                ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ คปอ. ในปจจุบันก็คือการขาดความสนใจอยางจริงจัง
ของผูบริหาร จากประสบการณทํางานดานความปลอดภัยของผูวิจัยและสอบถามจากเพื่อนรวมอาชีพ 
หากนายจางที่เปนญี่ปุน อเมริกาหรือยุโรป จะมองงานความปลอดภัยมีสวนสัมพันธกับกําลังใจในการ
ทํางานของพนักงาน สวนชาติอ่ืนๆ  คอนขางมีปญหา นอกจากนี้สถานประกอบการที่ตองมี คปอ. เปน
สถานประกอบการขนาดกลางเปนสวนใหญทําใหคณะกรรมการความปลอดภัยประสบปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานดานความปลอดภัยมากดวยเชนกัน ส่ิงเหลานี้ คือปญหาที่เกิดขึ้นในสภาพการ
แขงขันทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง  การมุงแสวงหาผลกําไรสูงสุดในแตละบริษัท  คณะกรรมการ  
คปอ.  เองมีบทบาทในการผลักดันนโยบายดานความปลอดภัยใหไดรับการตอบสนองจากทุกฝายจน
สัมฤทธ์ิผลมากนอยแคไหน  ขณะเดียวกันความรวมมือของผูบริหารและพนักงานที่มีตอ คปอ.ใน
สภาพความเปนจริงของแตละบริษัทเปนอยางไรตลอดจนปญหาดานกําไรของสถานประกอบการ
ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจความมั่นคงและแนวโนมความอยูรอดของแตละบริษัทก็มีความสําคัญเชนกัน
เพราะงานกิจกรรมดานความปลอดภัยตองใชงบประมาณ เวลาและการปฏิบัติอยางจริงจังตอเนื่องเปน
ระยะเวลาพอสมควรจึงจะเห็นผลการปฏิบัติ ส่ิงเหลานี้สงผลตอนโยบายดานความปลอดภัยของบริษัท
ดวย (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  2540 : 3-8) 
                จังหวัดชลบุรีเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสถานประกอบการตั้งอยูคอนขางหนาแนนและมี 
โรงงานอุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 1,746 แหง มีสถานประกอบการขนาดกลาง 
จํานวน 340 แหง และสถานประกอบการขนาดใหญจํานวน 27 แหงของจํานวนสถานประกอบการทั้ง
จังหวัด และจากการสอบถามขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในสถานประกอบการและการทํางานของ
เจาหนาที่ ความปลอดภัยวิชาชีพ และคณะกรรมการความปลอดภัยจากเจาหนาที่ตรวจแรงงานกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรีในเบื้องตนปรากฏวาสถานประกอบการขนาดกลางจะมี
ปญหามากกวาสถานประกอบการขนาดอื่นๆ จากขอมูลในรายงานดานความปลอดภัยของแตละบริษัท
ที่จัดสงทุกๆ 3 เดือนกับการสุมตรวจการปฏิบัติจริงของเจาหนาที่พบวา สถานประกอบการบางสวน
ไมไดทําจริงและการสุมตรวจของราชการก็ทําไดนอย ขณะเดียวกันปญหาในการทํางาน ดานความ
ปลอดภัยของ คปอ.ในแตละสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัดชลบุรี ก็ยังไมเคยมีการสํารวจ
หรือวิจัยอยางจริงจัง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัดชลบุรีเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชเปนประโยชน
วางแผนและการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานดานความปลอดภัยฯ ของ คปอ. ใหสามารถดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
                การวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงค  ไดแก 
                1.  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ของสถานประกอบการขนาดกลางในจังหวัด
ชลบุรี 
                2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ของสถานประกอบการขนาด
กลางในจังหวัดชลบุรีกับสัญชาติของเจาของกิจการ 
                3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) ของสถานประกอบการขนาด
กลางในจังหวัดชลบุรีกับคุณลักษณะสวนบุคคลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดลอมในการทํางาน (คปอ.) 
 

1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

                เพื่อนําความรูที่ไดไปเปนขอมูลในการวางแผนและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานดานความ
ปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดลอม ใหสามารถดําเนินงาน
ตามนโยบายของสถานประกอบการไปสูภาคปฏิบัติใหไดผลมากยิ่งขึ้น 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 

               ประชากรที่ใชในการวิจยั เปนพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการความ
ปลอดภัยที่เปนตัวแทนฝายนายจาง ตวัแทนฝายลูกจางและ เจาหนาที่ความปลอดภยัวชิาชีพ ในสถาน
ประกอบการขนาดกลางในจงัหวัดชลบุรี จาํนวน 1,700 คน (จากสถานประกอบการ 340 แหง แหงละ 
5 คน)  
                กลุมตัวอยาง กําหนดขนาดโดยใชตารางกําหนดขนาดตวัอยางของ Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % จากจํานวนประชากร 1,700 คนจะไดจํานวนตัวอยาง 360 คน จากนั้นจึงสุมตัวอยาง
ตามสัดสวนประชากรในแตละอําเภอ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 7 

1.5 ตัวแปรทีใ่ชในการวิจยั 
 

                จากการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแนวความคิด ทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ  สามารถ
กําหนดตัวแปรไดดังตอไปนี้ 
              1.5.1  ตัวแปรอิสระ 

                   1)  คุณลักษณะสวนบุคคลของ คปอ. ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่ทํางาน 
ตําแหนงงาน การเคยไดรับความรูหรือการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน และประเภทของ
การเปนตัวแทน คปอ.  

                   2)  สัญชาติของเจาของกิจการ 
               1.5.2  ตัวแปรตาม 

   ปญหาและอปุสรรคในการทําหนาที่ของ คปอ. ในดาน 
         1)  การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายบังคับ  

                         2)  นโยบายและการสงเสริมงานดานความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
          

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

          ในการวิจัยเร่ือง ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของสถานประกอบการขนาดกลาง ในจังหวัดชลบุรี 
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
                ตัวแปรอิสระ                                                              ตัวแปรตาม 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

ตามบทบาทหนาที่ ของ คปอ. 
  

 

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
       
 
 
 

 

 

 

1.คุณลักษณะสวนบุคคลของ คปอ. 
   -เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที ่
     ทํางาน ตําแหนงงาน การไดรับความรู 
     / การอบรมดานความปลอดภัยในการ 
     ทํางาน และประเภทของการเปน 
     ตัวแทน คปอ. 
2.สัญชาติของเจาของกิจการ 
 

 

 

1.การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามที ่
   กฏหมายบังคับ 
 
2.นโยบายและการสงเสริมงานดานความ 
   ปลอดภัยของสถานประกอบการ 
 

ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
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1.7 นิยามศพัทเฉพาะ 
 

คปอ.  หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ที่สถานประกอบการตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงแรงงาน และ สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2538 ทําหนาที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยทั้งที่กฏหมายบังคับและหนาที่ในดานกิจกรรมสงเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางาน 
                  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ คปอ. หมายถึง ความคิดเห็นของ 
คปอ. ที่มีตอปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่ คปอ. ซ่ึงแบงเปนสองดานคือ
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายบังคับกับปญหาและอุปสรรค
ดานนโยบายและการสงเสริมงานดานความปลอดภัยของสถานประกอบการ 
                ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทาํงาน หมายถึง การกระทําหรือสภาพ
การทํางานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทําใหเกิดประสบอันตรายการเจ็บปวยอันเนื่องจากการทํางานตอ
ผูปฏิบัติงานหรือความเดือนรอนรําคาญเนื่องจากการทํางานหรืออุปกรณในการทํางานกระบวนการ
ผลิต วัตถุดิบ การปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน 

                สถานประกอบการขนาดกลาง หมายถึง บริษัทหรือโรงงานในจังหวัดชลบุรีที่มีลูกจางอยู
ระหวาง 50-499 คน 
                แผนกที่ทํางาน หมายถึง แผนกหรือฝายที่ คปอ. ทํางานหรือสังกัดอยูเชน บุคคล บัญชี ผลิต 
หรือ ซอมบํารุง   
                ลักษณะการทํางานดานความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ หมายถึง ลักษณะการทํางานของ จป.
วิชาชีพ แบงเปน 2 ประเภทไดแก จป.วิชาชีพที่ทํางานในตําแหนง คปอ. เพียงอยางเดียว และ จป.
วิชาชีพ ที่ทํางานในตําแหนง คปอ. รวมกับหนาที่อ่ืนๆ ดวย 
                การไดรับความรู/ฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การที่คปอ.ไดเขารับ
ฟงการใหความรูหรือฝกอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน ทั้งใน และ นอกสถานประกอบการ 
                ประเภทของการเปนตัวแทนคปอ. หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทั้งฝายตัวแทนนายจาง ตัวแทนลูกจาง และ จป.วิชาชีพ 

                จป.บริหาร  หมายถึง  ผูบริหารของสถานประกอบการนั้นๆ ที่ไดรับการฝกอบรมหลักสูตร
เจาหนาที่ความปลอดภัยบริหาร 40 ชั่วโมง และมีหนาที่บริหารงานในสถานประกอบการ 
                จป.หัวหนางาน  หมายถึง หัวหนางานของสถานประกอบการนั้นๆที่ไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรเจาหนาที่ความปลอดภัยหัวหนางาน 40 ช่ัวโมงและทําหนาที่หัวหนางานในสวนตางๆของ
สถานประกอบการ 
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                จป.วิชาชีพ  หมายถึง เจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพที่จบการศึกษาปริญญาตรี ในดาน 
อาชีวอนามัยหรือผานการฝกอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 180 ช่ัวโมง ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
บริษัทใหทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานดานความปลอดภัยในสถานประกอบการมีหนาที่ ติดตาม
ประสานงานและดําเนินงานรวมกับหนวยงานอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการความ
ปลอดภัยดวยและทําหนาที่เกี่ยวกับเลขานุการในคณะกรรมการโดยตําแหนง 

               ผูแทนระดับบังคับบัญชา  หมายถึง ลูกจางตั้งแตระดับหัวหนาฝาย หัวหนางานหรือเทียบเทา
ขึ้นไปที่ไดรับการคัดเลือกจากนายจางใหเปนกรรมการในคณะกรรมการความปลอดภัยทํางานรวมกับ
คณะกรรมการฝายอ่ืนๆ     
                ผูแทนลูกจางระดับปฏิบัติการ  หมายถึง ลูกจางที่ทําหนาที่เปนผูปฏิบัติงาน ซ่ึงไดรับการ
คัดเลือกจากลูกจางโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้งใหทําหนาที่เปนคณะกรรมการความปลอดภัยทํางาน
รวมกับคณะกรรมการฝายอ่ืนๆ  
                ผูตรวจแรงงาน  หมายถึง เจาหนาที่ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานที่มีอํานาจ หนาที่
ในการสอดสองดูแลและตรวจสอบการทํางานของสถานประกอบการใหมีการปฏิบัติและดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานใหถูกตองตามกฏหมาย 
                การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ตามที่กฎหมายบังคับ  หมายถึง ส่ิงที่ เปนหนาที่ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการ ที่ตองดําเนินงานตามที่กฏหมายระบุไวใหมีการ
ปฏิบัติ 
                นโยบายและการสงเสริมงานดานความปลอดภัยของสถานประกอบการ หมายถึง หนาที่ของ
คณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบการที่ควรกระทําเพื่อเปนการสงเสริมใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางานของพนักงาน เชน การดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัยการมีหนวยงานดาน
ความปลอดภัยโดยเฉพาะการใหความรูและฝกอบรมดานความปลอดภัยการจัดนิทรรศการสงเสริม
ความปลอดภัย การจัดสัปดาหความปลอดภัย เปนตน 
 
 
 
 
 
 


