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  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตราย
จากการท างานในงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยท าการศึกษาใน 2 กลุ่มอาชีพคือ กลุ่ม
อาชีพหัตถกรรมกะลามะพร้าว และกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเบญจรงค์ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับ
การประกอบอาชีพและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างานและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มอาชีพ และการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการ
ท างาน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขสภาพปัญหาหรืออันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการด าเนินการเพื่อหาส่วนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม 
   ผลการศึกษา พบว่า ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จะท าให้ผู้ประกอบอาชีพเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิด
จากการปฏิบัติงานอยู่นั้น ทั้งที่ตนเคยได้รับ และจากประสบการณ์ของผู้อื่น ซึ่งท าให้เกิดการตระหนัก
และรับทราบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างาน เป็นการมองและรับทราบปัญหาร่วมกัน  ซึ่งจะช่วย
ให้การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยสามารถท าได้ง่ายขึ้นในระดับที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ซึ่งจะน าไปสู่การคิดหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขอันตราย หรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น
ได้ เนื่องจากในการประกอบอาชีพหัตถกรรมมีความแตกต่างของสถานที่ท างานอย่างหลากหลาย 
ลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานก็ต่างกัน ซึ่งเป็นข้อเฉพาะของสถานที่ท างานแต่ละแห่ง 
แต่จะมีส่วนคล้ายคลึงกันก็คือ วิธีการท างาน ท่าทางในการท างาน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน ซึ่ง
จะมีการปฏิบัติตามๆ กันมา ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานจึงเป็นข้อจ ากัดมากใน
ระยะเวลาอันสั้น   
  นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐ ใน
ความรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปแล้ว 2 ด้าน คือ ความรู้ด้านการยศาสตร์ และการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายนี้ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และป้องกันอันตรายในการประกอบอาชีพหัตถกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
 
 
ค าส าคัญ :  พัฒนารูปแบบการป้องกันอันตราย 
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Abstract 
 

Research Title  : Analysis and development model to prevent the dangers  
      of working in non-formal. Samut Songkhram Province. 
Author       : Mr. Aran  kwanpan 
Year            : 2011 
  

  This research aimed to study analysis and develop model to prevent the 
dangers of working in non-formal. Samut Songkhram Province. The study samples 
were in 2 groups of people, they the people who had professions Handicraft coconut 
shell, and Handicraft Banjarong. The research conducted by studying the baseline 
data of professions and occupational health hazards, survey  the working condition 
and monitoring the physical working environment in each occupational group. The 
qualitative data collections were used by observing, in-depth interviewing and focus 
group discussions. The professional group relationship and occupational health 
problem understanding were builded. The developing of learning model and 
problem solving process for occupational health and safety were used by searching 
the working problem. Problem analysis with professional groups was taken by job 
safety analysis in order to be the way for prevention and control actions. The 
professional groups learning follow up and evaluation methods were used in order 
to find out the standard model and appropriate. 

  So, the job safety analysis was be easier and better understanding for the 
professional groups in order to find out the prevention and control action. Due to 
the Handicraft professions of the professional groups had many different conditions, 
for examples; differences of working places, differences of working environmental 
management which they were the constraints of many working places. But the 
Handicraft professions of the professional groups still had many similar conditions, for 
examples; working styles, working postures and working equipments. In additions, the 
professional groups needed more knowledge and training  from The public sector. 
The more knowledge they needed were 2 basic knowledge: ergonomics, and 
environmental improvement. 

 

Keyword : Develop model to prevent the dangers. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
   งานวิจัยเรื่อง  วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างานใน
งานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้ให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย   
           ขอขอบคุณ   ผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยให้ค าปรึกษา รวมถึงช่วยตรวจแบบ สัมภาษณ์  
ขอบคุณนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย รุ่น 3 ทุกคนที่ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม  ขอขอบกลุ่ม
หัตถกรรมเบญจรงค์ กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว ที่ให้ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการ รวมถึงตัวแทนของ
ชุมชนที่ให้ความสะดวกในการลงพื้นทีเ่ก็บตัวอย่าง ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆ  
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ตลอดจนการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่องานด้านวิชาการต่อไป  คุณค่าและประโยชน์
ทั้งหลายที่เกิดข้ึน  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่ บิดา  มารดา  ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
 
 
 

ผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  การเพ่ิมข้ึนของประชากรอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดปัญหา
การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง อันส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาด
แคลนแรงงานวัยหนุ่มในภาคเกษตรกรรม ปัญหาการขาดผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเกิด
ปัญหาในครอบครัว จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 -11 ได้ก าหนดทิศทางของ 
การพัฒนาประเทศ โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา   ก าหนดแนวทางการพัฒนา “คน” ให้
รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวัตน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการเตรียมพร้อมของ “คน” ไทย
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศจะต้องเผชิญในอนาคต ได้มีการส่งเสริมให้
ชุมชนมีการสร้างอาชีพในชุมชน และ เน้น “ภูมิคุ้มกัน” เหมือนคนที่ปลอดโรค “กินดีอยู่ดี” และมี 
“คุณภาพชีวิต” ที่ดีข้ึนกว่าเดิม  โดยด าเนินกิจกรรม ส่งเสริมการแร่งพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว การสืบทอดอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท่องถิ่น และการผลิตในรูปของงานศิลปหัตถกรรม 
รวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นการเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว และแก้ปัญหาการอพยพละทิ้งถ่ินฐาน
อย่างยั่งยืน จากการพัฒนา “คน” ได้มีกฎหมายออกมามามายเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้วางหลักเกณฑ์กับคนกลุ่มหนึ่งที่เรียนว่าแรงงานในระบบให้มีสภาพการ
ท างานที่เหมาะสมปลอดภัย แต่กับคนอีกกลุ่มที่เรียนว่าแรงงานนอกระบบกลับไม่มีกฎเกณฑ์อะไร
ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่จะใช้ในการโต้แย้งทางนิตินัยได้เลย ไม่ว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จนเกิดปัญหาของแรงงานกลุ่มดังกล่าวที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อประเทศชาติในที่สุด 
  จากการที่ พระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดประเภทโรงงานออกเป็น 3 จ าพวก 
จ าพวกที่หนึ่งเป็นโรงงานที่ที่ใช้คนงานไม่เกิน 20 คน เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงงม้า จ าพวกท่ีสอง เป็น
โรงงานที่ที่ใช้คนงานไม่เกิน 50 คน เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงงม้า และจ าพวกที่สามเป็นโรงงานที่ที่ใช้
คนงานตั้งแต่ 50 คน เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงงม้าขึ้นไป ซึ่งโรงงานที่อยู่ในจ าพวกแรกจะเป็น
อุตสาหกรรมขนาดเล็กรวมถึงอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานหัตถกรรม โรงงานจ าพวกที่สองจะเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และจ าพวกท่ีสามจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเป็น
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่นั้นหน่วยงานราชการอย่างกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ก็จะเข้ามาดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะโรงงานจ าพวกที่สาม กรมโรงงานจะเข้ามา
ควบคุมดูแลตั้งแต่การขออนุญาตตั้ง การก่อสร้าง การจัดวางเครื่องจักร การทดลองเดินเครื่องจักร 
การเดินการผลิตจริง ตลอดจนถึงการจัดการโรงงาน ก าจัดสิ่งปฏิกูล ของเสียต่างๆในโรงงาน อีกทั้งมี
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2535 รวมถึง
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ก ากับดูแลด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ดังนั้นโรงงานที่เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ จึงมี
ระบบการจัดการในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของคนงาน ขนาดที่เรียกว่าไวใจได้ แต่ในทาง
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กลับกันส าหรับโรงงานขนาดเล็กรวมถึงอุตสาหกรรมครัวเรือนและงานหัตถกรรมส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้
แรงงานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นแรงงานนอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2553 ไม่ได้ก าหนด
ว่าจะต้องขออนุญาตใดๆ ในขั้นตอนดังกล่าว ดังนั้นจึงเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ขึ้นกับคนงานนอกระบบ ไม่ว่าจะการศึกษารูปแบบการท างานที่ปลอดภัย สภาพการท างานที่ไม่
เหมาะสม แสงสว่างน้อยหรือมากเกินไป การถ่ายเทอากาศที่ไม่เพียงพอ พื้นที่การท างานแคบเกินไป 
หรือมีการใช้สารเคมีอันตรายโดยปราศจากการควบคุม หรือใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เมื่อท างานไปนาน
ก็จะประสบกับปัญหาด้านสุขภาพในที่สุด อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรมครัวเรือน อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัย ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดความรู้ในงานที่ท า ขาดความช านาญ 
ประสบการณ์ ไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวมถึงขาดมาตรการใน
การป้องกับและควบคุม 
 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็ก มีศักยภาพสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสวยงาม จากศักยภาพดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงครามจึงมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
จุดแข็งของจังหวัด โดยก าหนดไว้ใน  แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2553 - 2556   การ
พัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง  
ๆ ขนานใหญ่ กล่าวคือ มีการอพยพของประชาชนเข้าสู่ย่านการท่องเที่ยวเพื่อท างาน  มีการส่งเสริม
อาชีพที่เป็นภูมิปัญญาที่ท าสืบทอดกันมาอย่างจริงจัง แต่ยังขาดจิตส านักเรื่องอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยอย่างเพียงพอ จึงท าให้ผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งถือว่าเป็นแรงงานนอก
ระบบ ได้รับอันตรายจนเกิดการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน สุดท้ายก็จะส่งผลกระทบต่ออาชีพ และ
เศรษฐกิจโดยรวม 
  ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ประกอบ
อาชีพ ผู้วิจัยจึงต้อง การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน ในจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อจะได้วิเคราะห์รูปแบบ และน ารูปแบบการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสม ไปใช้กับผู้ที่ประกอบอาชีพจริง ซึ่งอาจจะ สามารถน า รูปแบบ
การเรียนรู้ และการแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของผู้ประกอบอาชีพในงาน
นอกระบบไปใช้ ในลักษณะงานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ในพื้นที่อ่ืนๆ ผู้วิจัยจึงต้องต้องการวิเคราะห์
และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างานในงานนอกระบบจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
   1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพ การป้องกันอันตรายจากการท างาน ด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยจากงานนอกระบบ  

1.2.2 เพ่ือ การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน ในการ
แก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานนอกระบบ  

1.2.3 เพ่ือประเมิน รูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน ในการแก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากงานนอกระบบ 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  1.3.1 ขอบเขตในเชิงพื้นที่ จะเน้นไปที่แรงงานนอกระบบในงานหัตถกรรม จากการใช้
เครื่องมือทางด้านอาชีวอนามัยโดย การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment ) ในการคัดเลือกกลุ่ม
งานที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มงานผลิตภัณฑ์จากกะลา และกลุ่มงานเบญจรงค์ ได้จ านวน 2 กลุ่มการ
ผลิต ดังนี้  
   1)  กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว 41 หมู่ที่ 5 บ้านคลองบ้านใต้ ต าบลจอมปลวก 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
   2) กลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง 51/2 คลองวัดจุฬา หมู่ 9 วัดลังกา 
สมุทรสงคราม-บางแพ ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 1.3.2  ขอบเขตในเชิงเนื้อหา  จะเน้นศึกษารูปแบบ การป้องกันอันตรายจากการท างาน แล้ว
วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน ในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยจากงานนอกระบบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1)  ปัญหาสุขภาพการท างาน  ได้แก่ อากาศเจ็บป่วย ความไม่สบายตัว จากการ
ประกอบอาชีพ จากตัวผู้ประกอบอาชีพเอง เพื่อนร่วมงาน และข้อมูลจากสถานให้บริการด้านสุขภาพ
ในพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบอาชีพอาศัยอยู่ 

2) สถานภาพการป้องกันอันตรายจากการท างาน ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยจากงานนอกระบบ เป็นการประชุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เพื่อรับทราบปัญหา และการแก้ไขด้าน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการท างาน  

3) การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา จะได้
รูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากการท างาน เพื่อแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยที่ตรง และเหมาะสมกับงาน 
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1.4. กรอบแนวความคิดขอ งการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาเหตุน า 

ไม่มีความรู้/รู้แต่ไม่ปฏิบัติ สภาพร่างกายและจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม 

การปฏิบัติงานท่ีไม่ปลอดภัย 

สภาพงานท่ีไม่ปลอดภัย 

โรคจากการท างาน / อุบัติเหตุ/เสียหาย/บาดเจ็บ/พิการ/ตาย 
 

 

สถานภาพการป้องกันอันตรายจากการท างานด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยจากงานนอกระบบ รับทราบปัญหา และการแก้ไขด้านความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการท างาน 

รูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการท างาน

ในงานนอกระบบ 

ประชุมกลุ่ม 
 

วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน 
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1.5 นิยามศัพท ์
 1.5.1 แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผู้มีงานท าที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง  และไม่มี

หลักประกันทางสังคมจากการท างาน 
  1.5.2 หัตถกรรม ( Handicraft) คือ งานช่างที่ท าด้วยมือหรืออุปกรณ์ง่าย ๆ อาศัย

ทักษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและ
ศาสนา สามารถน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   1.5.3 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยหรือ  Job Safety Analysis (JSA) 
หมายถึง เทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานท า งานอย่างปลอดภัยที่สุด  โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่
แฝงอยู่ในขั้นตอนการท า งาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น 
   1.5.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ การ
ประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
   1.5.5 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผลจา
อันตรายนั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
   1.5.6 การชี้บ่งอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ในการ
รับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของอันตราย 
   1.5.7 อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้รวมกัน 
    1.5.8  อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีผลให้
เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ 
   1.5.9 ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มี
สาเหตุจากกิจกรรม การท างาน หรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.6.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       1) ทราบถึงสถานภาพการป้องกันอันตรายจากการท างาน ด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยจากงานนอกระบบ 

    2) ได้รูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน เพ่ือการแก้ปัญหา ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ที่เหมาะสมกับงานนอกระบบในจังหวัดสมุทรสงคราม 

       3) ผลลัพธ์จากการใช้รูปแบบการเรียนรู้ การป้องกันอันตรายจากการท างาน  ท าให้ผู้
ประกอบอาชีพงานนอกระบบในจังหวัดสมุทรสงคราม มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีขึ้น  

      4)  สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากการท างาน  เพื่อการแก้ปัญหา
ทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ของผู้ประกอบอาชีพงานนอกระบบไปใช้  ในลักษณะงานที่
เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ในพื้นที่อ่ืนๆ 

1.6.2 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
      1) ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม 
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          ใช้ฐานข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนางานสาธารณสุข  ในการก าหนด
นโยบายท้องถิ่น และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  รวมทั้งการ
จัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาชนบทด้านสาธารณสุข ในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและลดปัญหา
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของชาติ   ให้ด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนงาน  
       2) ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 
  ใช้ฐานข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไข  ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  ให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดรวมทั้งประสานงาน และด าเนินการจัดท างบประมาณ แผนงาน โครงการ  และ
แผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ประเมินผล การเจ็บป่วยจากการท างาน 
                  3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   มีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นลงการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง และเป็นการบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้ประสบการณ์ตรง และ              
มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
 
1.7 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 1.7.1 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการประชุมกลุ่ม และถ่ายทอด
ความรู้โดยการเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะน าการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย   
 1.7.2  น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  
 1.7.3 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป ในการเสนอผลงานวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 1.7.4  น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป  ในการเขียนบทความทาง
วิชาการในวารสารประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวารสารอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
 1.7.5 น าผลส าเร็จจากการวิจัย บูรณาการการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดกับนักศึกษา                  
ในการเรียน วิชาหลักความปลอดภัยในการท างาน ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ          
อาชีวอนามัย และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาและวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยจากการท างานในอุตสาหกรรมครัวเรือนจังหวัดสมุทรสงคราม  ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทบทวนวรรณกรรมตามหัวข้อท่ีส าคัญดังนี้ 

2.1  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 
2.2  การประเมินความเสี่ยง (RISK  ASSESSMENT) 
2.3  อุบัติเหตุ และ โรคที่เกิดจากการท างาน 
2.4  กลุ่มอาชีพที่ศึกษา 
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.7 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย       
  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่ท าได้ง่าย  ๆจุดประสงค์เพ่ือสืบค้น
แนวโน้มของอันตรายที่จะเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนแล้วหาทางแก้ไข  โดยการปรับปรุงวิธีการท างานให้
ถูกต้อง  JSA สมัย ใหม่จะไม่เน้นแต่การสืบค้นหาอันตรายในส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น
แต่จะวิเคราะห์ไปถึงอันตรายอ่ืน ๆ ด้วย เช่น  เคมี  ฝุ่น  ผง  สภาพบรรยากาศรวมไปถึงการหาข้อมูล
ในทางการยศาสตร์เป็นการหาข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารผลักดันให้เป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร                                                                                                                                                     
  เป้าหมายจริง ๆ ของ JSA ต้องมีผลในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่เก็บไว้ในแฟ้มหรือท าเป็นโปสเตอร์
ให้คนดูส่วนใหญ่ที่ท ากันมักมาเก็บข้อมูลได้น้อยเกินไปอีกทั้งไม่ได้ประสานกับฝ่ายบริหาร   จึงไม่เป็นที่
ยอมรับของคนงานท่ีจะได้รับประโยชน์โดยตรง  
    2.1.1 การท า JSA ต้องค านึง ถึงเรื่องต่อไปนี้       
   1) ต้องมีรายละเอียดมากพอทั้งการระบุอันตรายหรือแนวโน้มของอันตรายรวมไปถึง
การแก้ไขปรับปรุง  ต้องท างานเป็นทีม  มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะในระดับ
หัวหน้างานคือต้องให้ทุกฝ่ายรับรู้หรือยอมรับ   ต้องก าหนดเป้าหมายในทางปฏิบัติ   ข้อมูลที่ได้ต้อง
ผลักดันให้น าไปใช้ในการอบรมพนักงานใหม่หรือพนักงานย้ายแผนก 
   2) ต้องมีการสรุปผลหลังจากการท าโครงการ   โดยต้องระบุว่า  ท าอะไร  ที่ไหน   
อย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ 

3) ต้องมีการประเมินผลจาก  JSAในแต่ละครั้งและต้องทบทวนโครงการเมื่อพบ
ข้อผิดพลาด 
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 2.1.2 การเริ่มต้นท าโครงการ JSA   
         Job Safety Analysis ยังมีชื่อเรียกหลายชื่อ  เช่น Job Hazard Analysis , Safety 
Task Assignment หรืออ่ืน ๆ แล้วแต่สาระส าคัญในหลักการซึ่งเป็นข้อดีของโครงการนี้เหมือนกันทุก
ประการ     
   1) มีการระบุงานที่จะท าการวิเคราะห์เป็นขั้นตอน  step-by-step บนพื้นฐานที่ว่า
งานชิ้นหนึ่งประกอบด้วยงานย่อยหลายอย่างรวมกัน   มีลักษณะเป็นกระบวนการจากจุดเริ่มต้นถึง
จุดสิ้นสุด  แบ่งแยกเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนแน่นอน   
              2) เป็นการศึกษาอย่างใกล้ชิดจากจุดที่เป็นต้นเหตุของอันตราย   นั่นคือสถานที่
ท างานนั่นเอง                                                                                                                                                                            
  3) มีการระบุงานที่จะวิเคราะห์อย่างเป็นเอกเทศโดยเฉพาะ  ไม่ยุ่งเก่ียวกับงานอ่ืน   
ท าให้มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนไม่สับสน   
   ดังนั้นการท า  JSA หลักคือ   ให้วิเคราะห์เฉพาะงานใดงานหนึ่งเท่านั้นและต้อง
วิเคราะห์อย่างครบถ้วนของกระบวนที่เกิดข้ึนในงานนั้น                                       
 2.1.3 ขั้นตอนพื้นฐานการท า JSA                                                                                                           
  1) เลือกงานที่ต้องการวิเคราะห์  

2) แยกแยะข้ันตอนทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในกระบวนการของงานนั้น 

3) ระบุอันตรายที่มีหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนของแต่ละขั้นตอนที่แยกออกมา
ดังกล่าว  

4) หาวิธีการแก้ไขเพ่ือลดอันตราย  หรือลดแนวโน้มตามท่ีระบุได้นั้น                                                      
 2.1.4 การเลือกงานและการแยกแยะขั้นตอน   

  งานที่เป็นเป้าหมายในการท า  JSA ส่วนมากจะเป็นงานใหม่ท่ีเพ่ิงบรรจุเข้ามาในสายการผลิต   
ซึ่งคนงานยังไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่ดีเพียงพอหรืองานเก่าที่มีเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  จ าเป็นต้อง
มีการทบทวนวิธีการท างานแต่หากเป็นการวิเคราะห์ตามแผนงานทั่วไปที่ไม่ได้ระบุถึงความจ าเป็น
เร่งด่วน  ควรเริ่มที่งานเล็ก ๆ ง่ายต่อการแยกแยะหรืองานที่มีขั้นตอนน้อยไม่ซับซ้อน   เช่น  งานยก
ของในแผนกจัดเก็บวัสดุ   ประกอบด้วยการยกของ   การเข็นของ   การเก็บของ   เมื่อเลือกงานที่
ต้องการได้แล้ว  ต่อไปคือจัดล าดับก่อนหลังในการวิเคราะห์  วิธีง่าย  ๆ คือวิเคราะห์ตามล าดับที่เป็น
ขั้นตอน  ตามปกติตามธรรมชาติของงานชนิดนั้นและควรเจาะลึกลงไปถึงการกระท าของคนงานในแต่
ละข้ันตอนด้วย     

  การแยกแยะขั้นตอนและจัดล าดับงานย่อย   เพ่ือการวิเคราะห์อาจเป็นไปในลักษณะอ่ืน  ๆ 
ตามสมควร  บางแห่งจะใช้ความเคลื่อนไหวเป็นเกณฑ์   เช่น  การวิเคราะห์การท างานในที่อับอากาศ
จะก าหนดจุดเริ่มต้นที่ปากทางเข้า  คนงานเดินลงไปการเข้าท างานข้างในจนกระทั่งคนงานเดินออกมา
โดยไม่น าขั้นตอนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวมาเกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตามการเลือกงานเป็นหน้าที่
ของ จ.ป. โดยตรง ที่จะตัดสินเอง แต่ต้องเป็นการพิจารณาตามหลักวิชาการดังนี้   
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   1) อัตราการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่เก่ียวเนื่องกับงานนั้น   ทั้งท่ีเกิดจากตัวงานเอง
และผู้ปฏิบัติงาน  งานที่มีอุบัติเหตุซึ่งควรท าการวิเคราะห์โดยเร็ว 

    2) ความถี่ของการเกิดอุบัติการณ์ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดข้ึนเรื่อย  ๆ หาก
ปล่อยไว้อาจกลายเป็นอุบัติเหตุ                                                                          

   3) แนวโน้มของการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย   ให้พิจารณางานที่บรรจุงานใหม่จะ
เป็นงานง่ายหรือมากข้ันตอนก็ได้  

   4) งานที่ไม่เคยมีประวัติมาก่อนหรืองานที่ไม่สามารถหาข้อมูลอ้างอิงได้ควร
สันนิษฐานไว้ก่อนถึงแนวโน้มของอันตราย  อย่างน้อยความไม่คุ้นเคยกับงานอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้                                                                                                                                                                               
  5) งานที่ต้องศึกษาด้านการยศาสตร์  (Ergonomics) เพ่ือปรับปรุงสภาพงานการ
สืบค้นอันตรายในแต่ละข้ันตอนการท างาน   ปัจจุบันนิยมท ากัน  3 ลักษณะ   ดังนี้                                                                             
     (1) การประชุมหรือหารือกับคนงาน  ( Discussion ) เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย  ผู้ท าโครงงานจะจัดประชุมคนงาน   มีหัวหน้างานนั่งอยู่ด้วยเพื่อให้เล่าถึงอันตรายหรือ
แนวโน้มของอันตรายที่เกิดขึ้น  ในแต่ละข้ันตอนอาจใช้แบบสอบถามเข้าร่วมด้วยก็ได้   ข้อมูลที่ได้จะมี
ค่ามากเพราะเป็นข้อมูลดิบจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง  สามารถน าไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
อาจต้องเตรียมค าถามท่ีเข้าประเด็นจริง ๆ  

       (2) การสังเกตโดยตรง (Direct Observation ) ท าได้โดยตามคนงานเข้าไปสังเกต
การท างานในแต่ละข้ันตอน  อาจจะมีการสัมภาษณ์คนงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอและรัดกุม  

       (3) การใช้กล้องวีดีโอ (Video Taping)  บันทึกภาพขั้นตอนการท างานอย่าง
ละเอียดในแต่ล่ะข้ันตอน  พร้อมสัมภาษณ์คนงานให้ระบุอันตรายที่เคยเกิดข้ึนในจุดที่มีความเสี่ยงมาก  
อาจถ่ายละเอียดขึ้นเป็นพิเศษพอเพียงต่อการน าไปวิเคราะห์  
 
2.2 การประเมินความเสี่ยง (RISK  ASSESSMENT)                                                                         
 2.2.1 หลักการในการประเมินความเสี่ยง                                                                                                                                            
 การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่ระบุล าดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่  เครื่องจักร  อุปกรณ์  บุคลากร  และข้ันตอนการท างานที่ อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง 
ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยรวมทั้งอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยงโดย
ค านึงถึง ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายเพ่ือน ามาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
หรือยอมรับไม่ได้และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้   
  2.2.2 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 
  เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่มีอยู่ทั้งหมดในบริษัท  และจะได้
ร่วมกันหามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย                                  
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง กระบวนการประมาณระดับความ
เสี่ยงและการตัดสินว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
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   1) ความเสี่ยง (Risk)  หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจาก
อันตรายนั้น(อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
   2) การชี้บ่งอันตราย (Hazard Identification)  หมายถึง กระบวนการในการรับรู้ถึง
อันตรายที่มีอยู่และการก าหนดลักษณะของอันตราย  
   3) อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ 
รวมกัน 
   4) อุบัติเหตุ (Accident)  หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีผลให้
เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป่วยการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสีย 
   5) ความเจ็บป่วยจากการท างาน  หมายถึง  ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มีสาเหตุ
จากกิจกรรม การท างานหรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 
  2.2.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยง 
 การประเมินความเสี่ยงมีความส าคัญในทุกกระบวนการ หากกระบวนการใดเกิดข้อบกพร่อง 
ก็จะส่งผลที่ผิดพลาดของผลลับที่ได้ ดังนั้นผู้ท าการประเมินความเสี่ยงจะต้องแบ่งข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเสี่ยงดังนี้ 

  1) จ าแนกประเภทของกิจกรรมของงาน ให้เขียนชนิดของกิจกรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
และให้เขียนขั้นตอนปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม  โดยให้ครอบคลุมสถานที่ท างาน  เครื่องจักร  
เครื่องมือ  อุปกรณ์  บุคลากร  รวมทั้งท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว                                                                                               

   2) ชี้บ่งอันตราย ชี้บ่งอันตรายทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมของงาน  พิจารณา
ว่าใครจะได้รับอันตรายและจะได้รับอันตรายอย่างไร                                                                                                             
   3) ก าหนดความเสี่ยง ก าหนดความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของงาน 
และเจาะจงความเสี่ยงที่จะส่งผลความเสียหายสูงเป็นประเด็นหลัก                                                                                                                                           

  4) ประมาณความเสี่ยงจากอันตรายแต่ละอย่าง โดยสมมุติว่ามีการควบคุมตามแผน 
หรือตามข้ันตอนการท างานที่มีอยู่   ผู้ประเมินควรพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมและผลที่เกิด
จากความล้มเหลวของการควบคุม 

  5) ตัดสินว่าความเสี่ยงยอมรับได้หรือไม่ ตัดสินว่าแผนหรือการระวังป้องกันด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่  (ถ้ามี) เพียงพอที่จะจัดการอันตรายให้อยู่ภายใต้การควบคุมและ
เป็นไปได้ตามข้อก าหนดตามกฎหมายหรือไม่                                                                                                                                                 
   6) เตรียมแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง (ถ้าจ าเป็น) หากพบว่าขั้นตอนปฏิบัติข้อ
ใดมีความหละหลวมไม่ถูกต้องและต้องการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดระดับหรืออัตตราความเสี่ยงลงให้อยู่
ในระดับท่ียอมรับได้  เตรียมแผนงานที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบในการประเมินหรือที่ควรเอาใจใส่  
องค์กรควรแน่ใจว่าการควบคุมท่ีจัดท าใหม่และที่มีอยู่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล                                                                                              
   7) ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยงใหม่ด้วยวิธีการ
ควบคุมท่ีได้มีการปรับปรุงและตรวจสอบว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
           การประเมินทีด่ าเนนิไปโดยปราศจากการวางแผนทีด่ ีหรือประเมินด้วยความเชื่อว่าเป็นเรื่อง
ยุ่งยากจะท าให้เสียเวลาและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้   องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับการประเมิน
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ในรายละเอียดมากเกินไปเพราะท าให้ไม่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการ  การประเมินความเสี่ยง
จะให้ได้มาซึ่งแผนงานเพื่อเป็นแนวทางท่ีจะน าไปใช้เป็นมาตรฐานควบคุม  ประเมินความเสี่ยงที่ยังขาด
ประสบการณ์อาจขาดความรอบคอบ   ปกติบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับงานมากเกินไปอาจจะมองข้าม
อันตรายหรือตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ส าคัญเพราะเข้าใจว่าไม่มีใครเคยได้รับอันตรายควรจะให้ทุก
คนประเมินความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่ๆ และโดยการใช้ค าถาม การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการ
โดยบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ซึ่งมีความรอบรู้ในกิจกรรมการด าเนินงานโดยเฉพาะมีการอบรม
ให้ความรู้ในการประเมินความเสี่ยงด้วย 
 
2.3   อุบัติเหตุและโรคที่เกิดจากการท างาน 

2.3.1  การพลัดตกหกล้ม เป็นอุบัติเหตุที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานประสบมากท่ีสุด  แต่มักจะ
ละเลยจนดูเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ค่อยได้มีการบันทึกไว้  ดังนั้นหากมีการสอบสวนอุบัติเหตุ สามารถ
บันทึกการสูญเสียอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการพลัดตกหกล้มจัดได้
เป็น 3 ลักษณะดังนี้  

2.3.2  การลื่นหรือการสะดุดหกล้ม ลักษณะที่เกิดจะมีทั้งสื่นล้มในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ปูพรม ตรง
ต าแหน่งรอยต่อของพรม  การสะดุดหกล้มมักจะเกิดจากมีสิ่งของวางขวาง หรือมีสายไฟห้อยไว้
ระเกะระกะ เช่น  สายไฟจากปลั๊กต่อที่พ้ืนหรือเต้าเสียบ หรือสายไฟที่ลากยาวไปตามพ้ืน โดยมิได้ติด
เทป มักท าให้มีการเตะหรือสะดุดหกล้ม โดยเฉพาะบันไดข้ึนลง อาจมีการลื่นและสะดุดหกล้มเสมอ  ๆ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นพนักงานสาว ๆ มักใส่รองเท้าส้นสูง  ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุท าให้เกิดการสะดุดและหก
ล้มได ้

2.3.3  เก้าอ้ีล้ม  มักจะเกิดข้ึนจากการที่ผู้ปฏิบัติงานนั่ง หรือเลื่อนเก้าอ้ีที่หมุน  โดยการใช้เท้า
ดันออกให้ไหลลื่นแรงเกินไป ในบางกรณีเกิดจากการเอนไปข้างหลังมากเกินไปจนเกิดการหงายไปข้าง
หลัง บางครั้งผู้ปฏิบัติงานใช้เท้าพาดบนโต๊ะ และเกิดความไม่สมดุล จากการเอียงตัว  บางครั้งพบว่า
ผู้ปฏิบัติงานใช้เก้าอ้ีโดยไม่สมดุล ท าให้เก้าอ้ีเลื่อนหนีและร่างกายผู้ปฏิบัติงานจะล้มตกจากเก้าอ้ี  

2.3.4  การยกเคลื่อนย้ายวัสดุ   ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องยกของซึ่งใช้ท่าทางการท างานที่ผิดวิธี  
โดยไม่ได้รับการฝึกอบรมการจัดขั้นตอนหรือขบวนการท างานที่ไม่เหมาะสม  ท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
เอ้ือมหรือเขย่งจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายได้  การยกน้ าหนักมากเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด
ก่อให้เกิดการหักงอของกระดูกสันหลัง ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ อาการกดทับ
ของประสาท หลักการ  หลักการยกเคลื่อนย้ายวัสดุต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกวิธีและฝึกให้เป็น
นิสัยจนสามารถปฏิบัติได้  

2.3.5  การถูกชนหรือชนกับสิ่งของ   ในบางพื้นที่แคบหรือในมุมอับจะพบว่า  ผู้ปฏิบัติงาน
มักจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการชนกัน  หรือชนกับสิ่งของควรจะจัดพื้นที่เพ่ือความเหมาะสม  ทั้งจัด
กระจกเงาติดต าแหน่งแยกทางเพ่ือป้องกันการชน 

2.3.6  การถูกบาด    อุปกรณ์ส านักงานบางอย่างจะมีความคมเช่น คัตเตอร์ตัดกระดาษ
ผู้ปฏิบัติงาน หลายคนไม่ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างถูกต้องท าให้เกิดการบาดเจ็บ  แม้กระท่ัง
กระดาษท่ีใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารก็มีความคม  ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานกีดกระดาษบางครั้งจะถูกกระดาษ
บาดจนเลือดออกได้ 
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2.3.7  การเก่ียวและหนีบ  ในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  บางครั้งจะพบว่ามีการจัดวางของซึ่งยื่น
ออกมาจนมีการเก่ียวผู้ปฏิบัติงานได้  บางครั้งจะพบผู้ปฏิบัติงานถูกประตู หน้าต่าง หรือตู้หนีบจนเกิด
การบาดเจ็บ ตลอดจนการแต่งตัวของผู้ปฏิบัติงาน  

2.3.8  อัคคีภัย จะถือว่าเป็นอุบัติเหตุประเภทที่รุนแรงที่สุด และทุกคนในส านักงานก็จะ
ตระหนัก ตื่นเต้น กับอัคคีภัยที่เกิดเสมอ ดังนั้นการฝึกปฏิบัติ การฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
และการอพยพผู้ปฏิบัติงานในส านักงานจึงมีความจ าเป็น  
        2.3.9  โรคบาดทะยัก (Tetanus) เป็นโรคติดเชื้อที่จัดอยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและ
กล้ามเนื้อ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clostidium tetani ซึ่งผลิต exotoxin ที่มีพิษต่อเส้นประสาทที่
ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ ท าให้มีการหดเกร็งตัวอยู่ตลอดเวลา เริ่มแรกกล้ามเนื้อขากรรไกรจะ
เกร็ง ท าให้อ้าปากไม่ได้ โรคนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคขากรรไกรแข็ง ( lockjaw) ผู้ป่วยจะมีคอ
แข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ  ทั่วตัว ท าให้มีอาการชักได้ 

2.3.10  โรคจากการท างานผิดท่า อาการล้าของกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย ปวดตึงกล้ามเนื้อ
บริเวณคอ บ่า สะบัก หลังและตามแนวกระดูกสันหลังบริเวณใดบริเวณหนึ่ง อาจเป็นๆ หายๆ หรือ
ปวดเรื้อรังตลอดเวลา อาการเหล่านี้จะน าไปสู่โรค มายโอเฟสเชี่ยล เพน ซินโดรม Myofascial Pain 
Syndromes (MPs) หรือเรียกว่า กลุ่มอาการปวดตึงกล้ามเนื้อและพังผืด  
 
2.4 กลุ่มอาชีพที่ศึกษา 
 2.4.1 เครื่องเบญจรงค์ 
   กรรมวิธีการผลิต   หรือการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์   มีความส าคัญอย่างยิ่ง   ผู้ผลิต
ต้องม ีความช านาญ  มีความรู้ความสามารถ  เข้าใจในเทคนิคต่างๆ  อย่างเพียงพอ  ในการผลิตเครื่อง
เบญจรงค์ แต่ละชนิด  รวมไปถึงอุปกรณ์   และเครื่องมือต่างๆ   ที่ช่วยในการผลิต   กระบวนการผลิต
จนได้เครื่องเบญจรงค์มีสองงข้ันตอนหลักๆคือการผลิตเซรามิคของขาว   หรือเครื่องขาว   และ
กระบวนการเขียนลายเครื่องเบญจรงค์  
  เครื่องขาว หรือของขาว  ที่น ามาผลิตเป็นเครื่องเบญจรงค์      เครื่องขาว  หรือของขาว   จะ
เป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ   มีสี ขาว  อาทิเช่น  โถประดับ  จาน  ชาม  แก้วน้ า  หม้อ ข้าว  ขัน
ข้าว   แจกัน   ชุดน้ าชา   และกาแฟ   เป็นต้น   ลักษณะการเคลือบของของขาวนั้น
มี  2  ลักษณะ  คือ  เคลือบ เงา  และเคลือบด้าน   ซึ่งเมื่อน ามาผลิตเป็นเครื่องเบญจรงค์แล้ว   จะให้
ความสวยงามที่แตก  ต่างกันไป   เครื่องขาว   หรือของขาวนี้   สามารถซื้อได้จากโรงงานในอ าเภอ
กระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร   จังหวัดสระบุรี   ราคารับซื้อขึ้นอยู่กับแบบ   และขนาดของเครื่อง
ขาวที่ใช้   

1) วัตถุดิบ และเนื้อดินที่ใช้ในการผลิตเครื่องขาวเพ่ือท าเครื่องเบญจรงค์  วัตถุดิบมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิต   ในการตอบสนองให้งานที่ผลิตขึ้นเป็น  ไปตามวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งาน  และเป็นไปตามความต้องการของผู้ผลิต   รวมทั้งมี ประสิทธิภาพสูง   ความเข้าใจอย่าง   ถ่อง
แท้ในเรื่องของวัตถุดิบที่น ามาใช้งาน  ก่อให้ เกิดการพัฒนากรรมวิธีการผลิต   การออกแบบ   และการ
สร้างผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้นได้   วัตถุดิบที่น ามา  ใช้ท าเครื่องเบญจรงค์   จะประกอบด้วย   วัตถุดิบที่มี
ความเหนียว  วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว  และวัตถุดิบอ่ืนๆ  มีดังนี ้ 
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         (1) วัตถุดิบที่มีความเหนียว   วัตถุดิบประเภทนี้ได้แก่ดิน  ชนิดต่างๆ   ซึ่งมี
คุณสมบัติแตกต่างกัน   แต่ที่เหมาะแก่การน ามาผลิตเครื่องปั้น   และเครื่องเบญจรงค์   ได้แก่    

       ดินเกาลิน  (Kaolin หรือ China Clay)  ดินชนิดนี้บางแห่ง   เรียกว่า  ดิน
ขาว  เกิดจากจากการแปรสภาพของ  หินแกรนิตเป็นหินฟันม้า   มีความบริสุทธิ์สูง   เนื้อดินหยาบ   สี
ขาวหม่น   มีความเหนียว  น้อย  หดตัวน้อย   ทนความร้อนได้สูง   ระหว่าง   1,400-1,500  องศา
เซลเซียส   

       ดินเหนียว (Ball clay) ดินชนิดนี้บางแห่งเรียกว่า  ดินด า  เป็นดินที่เกิดจาก
การ  ชะล้างดินเกาลิน  โดยธรรมชาติ   มีแร่เหล็กปนอยู่ค่อนข้างสูง   กับมีสารอินทรีย์ปนอยู่บ้าง   เนื้อ
ดินละเอียด  สีคล้ า  มีควา ม เหนียว  จุดหลอมละลายระหว่าง   1,300-1,400  องศาเซลเซียส   เมื่อ
เผาสุกแล้วผลิตภัณฑ์จะมีสีขา  วหม่นหรือสีเนื้อ   เหมาะแก่การท าเครื่องปั้นประเภทเนื้อดิน   และเนื้อ
แกร่ง  หรือใช้ผสมกับดินเกาลินใ  ห้เนื้อดินแข็งและเหนียวขึ้น   เพ่ือใช้ท าเครื่องปั้นประเภทเครื่อง
กระเบื้อง   

       ดินขาวเหนียว   (Plastic clay)   เกิดจากการผุกร่อนของหิน  เนื้อดิน 
ละเอียด   สีเนื้อ   หรือสีเทา   มีความเหนียว  มักใช้ผสมกับดินชนิดอื่น  เพ่ือให้ขึ้นรูปทรงได้ง่าย    

      ดินแดง  (Red clay  หรือ  Surface  clay)  เป็นดินที่มีความเหนียว
มาก  มีเหล็ก และแอลคาไล  (alkali)  ผสมอยู่ในเนื้อดินค่อนข้างสูง  เนื้อดินสีเทาแก่  สีน้ าตาลแก่  สี
น้ า ตาลอ่อน  มักน าไปท ากระเบื้อง  มุงหลังคา  โอ่ง  ไห  ครก  หม้อดิน  กระถางต้นไม้  เป็น
ต้น  เมื่อ น าไปท าผลิตภัณฑ์อาจต้องผสมทรายเพ่ือป้องกันการแตกตัว    

      ดินสีเทา  หรือดินสโตนแวร์  (Stoneware  clay)  เป็นดินที่มีความ 
เหนียว  เนื้อดินเป็นสีเทาอ่อน  สีเทาแก่  หรือสีน้ าตาลเข้ม  เมื่อน าไปท าผลิตภัณฑ์  สามารถ ขึ้นรูป
ได้ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการข้ึนรูป  โดยใช้แป้นหมุน  ทนความร้อนสูง ระหว่าง  1,200-1,500  องศา
เซลเซียส  ดินชนิดนี้ส่วนใหญ่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ประเภทเคลือบไฟแรงสูง   

      ดินทนไฟ  (Fire clay)  เป็นดินเนื้อค่อนข้างหยาบ   มีซิลิกา  และอะลูมินา
ผสมอยู่มาก ดินมีสีน้ าตาลอ่อน     สีเทา  หรือสีคล้ า  มีความเหนียวมาก  ทนความร้อนสูง
ถึง   1,500  องศาเซลเซียส  โดยไม่เปลี่ยนสภาพ  ส่วนใหญ่จึงน าไปใช้ท าวัสดุทนไฟ   เช่น   ทุ่นทน
ไฟส าหรับวัดอุณหภูมิในเตาเผา  อิฐทนไฟ  ชิ้นส่วนของเตาเผา  เป็นต้น   

      (2) วัตถุดิบที่ไม่มีความเหนียว เป็นวัตถุท่ีน ามาใช้ผสมลงไปในเนื้อดินที่
น ามาปั้นผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ าเคลือบ ซึ่งได้แก่ หินประเภทต่างๆ หินที่น ามาใช้งาน
ดังกล่าว ได้แก่   

      หินฟันม้า (Flespar) เกิดจากการแปรสภาพของหินแกรนิต เป็นหินแข็ง 
ทึบแสง มีสีขาว สีชมพู มีความแตกต่างกันแยกได้หลายชนิด มักน ามาใช้ผสมในเนื้อดินเพ่ือปั้น
ผลิตภัณฑ์ หรือใช้เป็นส่วนผสมในน้ าเคลือบ   

      หินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) เป็นผลึกของซิลิกา มีความแข็งย่อยสลายมาก มี
ความบริสุทธิ์สูง เมื่อน ามาบดละเอียดหรือเผาใช้ผสมในเนื้อดินเพื่อปั้นผลิตภัณฑ์จะท าให้เนื้อดินลด
การหดตัวทนไฟสูง ท าให้ผลิตภัณฑ์โปร่งใส ทั้งยังใช้ผสมในน้ าเคลือบ ท าให้เคลือบเป็นมัน ทนการกัด
กร่อนได้ดี   
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     หินไฟโรฟิลไลท์ (Pyrophylite) เป็นหินไม่แข็งมากนัก มีสีเทา สีเทาปนแดง 
เมื่อน าไปผสมในเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์ท าให้มีความทนไฟสูง และลดการบิดเบี้ยวของตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี 
ทั้งยังใช้ผสมในน้ าเคลือบเพ่ือเพ่ิมความหนืด และความทนไฟด้วย ทราย (Sand) ทรายส่วนมาก
ประกอบไปด้วยแร่ซิลิกา เมื่อน าไปผสมในเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์ จะท าให้เพ่ิมความแข็งแรงแก่ตัว
ผลิตภัณฑ์ยิ่งขึ้น   

      (3) วัตถุดิบอ่ืน ในการท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น ยังได้ใช้วัตถุดิบอ่ืนผสมลงใน
เนื้อดินปั้นหรือน้ าเคลือบ เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้งานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด วัตถุดิบดังกล่าวมี
ดังนี้   

      เถ้ากระดูก (Bone Ash) ได้จากการเผากระดูก มีส่วนผสมของแคลเซียม
ฟอสเฟต และแคลเซียมคาร์บอเนต น าไปผสมในเนื้อดินปั้นเป็นตัวช่วยในการหลอมละลาย ท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความโปร่งแสง   

      ทัลค ์(Talc) เมื่อน าไปผสมในเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์ จะท าให้เนื้อดินลดความ
เหนียวลง มีผลให้ขึ้นรูปยาก แต่จะท าให้ผลิตภัณฑ์ทนไฟสูง ทนต่อด่าง เพ่ิมความต้านทาน
กระแสไฟฟ้าได้ดี จึงมักใช้ผสมในเนื้อดิน เพ่ือท าลูกถ้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ฉนวนไฟฟ้า กระเบื้องเคลือบ
ห้องน้ า เป็นต้น   

      เซอร์คอน (Zircon) มีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูงระหว่าง 1,500-1,800 
องศาเซลเซียส จึงมักใช้ผสมในเนื้อดินเพ่ือใช้ท าวัตถุทนไฟ ท าหรือผสมในน้ าเคลือบท าให้เป็นเคลือบสี
ขาวทึบแสง   

      สารประกอบอะลูมินา (Alumina) หมายถึงสารที่มีส่วนประกอบของอะลูมิ
นาสูง ได้แก่ คอรันดัม บอกไซท์ กิบไซท์ และไดอะทอไมท์ เป็นต้น อะลูมินาเป็นสารที่ทนความร้อนได้
ถึงอุณหภูมิ 2,050 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการผลิตวัตถุทนไฟ จึงมักน าเอาสารที่มีส่วนประกอบของ
อะลูมินามาผสมใช้ท าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  

2) กระบวนการผลิตและเขียนลายเครื่องเบญจรงค์       ในการผลิตจะเริ่มเขียนวน
ทองเพ่ือเป็นเส้นน าลาย  ส่วนในลวดลายที่มีรายละเอียดสูง  เช่นลายประเพณีไทย  หรือลวดลายที่เป็น
เรื่องราวในวรรณคดี  ต้องมีการลอกลาย  หรือร่างเส้นบนพื้นผิว  ของขาว ก่อนจะลงลายน้ าทอง  หรือ
ตัดเส้นหลักก่อน แล้วเริ่มเขียนลายตามต้องการด้วยน้ าทอง   

 ทิ้งไว้ให้แห้ง  เมื่อแห้งดีแล้ว  จะน ามาลงสีตามลายที่เขียนทองไว้จนครบ  การลงสี
ต้องไม่หนาจนเกินไป เพราะจะท าให้สีหลุดง่าย และต้องไม่บางจนเกินไป  เพราะจะท าให้สีจางได้ง่ายอ
ความเร็วในการท างาน การลงสีนี้ อาจจ าเป็นต้องใช้ช่างฝีมือหลายคน หากชิ้นงานมีรายละเอียดมากๆ  
ต้องมีการจัดแบ่งส่วนในการลงสีกัน  ต่อมาจะท าการเก็บรายละเอียดต่างๆ  และวนทองตามส่วนต่างๆ  
อีกครั้ง เช่น หูแก้ว ขอบโถ เป็นต้น    

 ในบางกลุ่มผู้ผลิต อาจมีเทคนิคพิเศษ ด้วยการลงสีพ้ืน ก่อน การตัดเส้นหลักและลง
สีลาย ท าให้ได้ชิ้นงาน ที่มีความสวยงามแปลกออกไป ส่วนผสมบางอย่างนี้ อาจเป็นส่วนผสมเฉพาะตัว
ของกลุ่มผู้ผลิตบางกลุ่มเท่านั้น  จากนั้น  น าเข้าเตาเผา  โดยเผาในอุณหภูมิประมาณ  800 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาเผาประมาณ  4 -5 ชั่วโมง เมื่อเตาเย็น  จึงน าเครื่องเบญจรงค์ออกมา  และวางรอไว้
จนอุณหภูมิเย็นลงในอุณหภูมิปกติ   
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 ในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิในการเผาก็  มีความส าคับเช่นกัน  เพราะสีบางสี  ที่
ใช้ในการเขียนลาย  อาจซีดหรือจางลง  หรืออาจมีการผิดเพ้ียนไปได้  หาก ควบคุมอุณหภูมิได้ไม่คงที่  
เช่นมาก หรือสูงเกินไป ส่วนนี้ มีการทดลองเก็บข้อมูลจากหลากหลายประสบการณ์ของกลุ่มผู้ผลิต 

2.4.2 หัตถกรรมกะลามะพร้าว 
1) อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน 
   (1) มอเตอร์ประดิษฐ์เปลี่ยนหัวตามการใช้  ประกอบด้วย หัวเจาะโฮลซอร์  แปรง

ขัด เลื่อยวงเดือน 
   (2) แปรงส าหรับทา 
   (3) น้ ายาเคลือบเงาและ 
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   (1) คว้านเนื้อมะพร้าวออกจากกะลามะพร้าว 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์สายไฟของมอเตอร์และเครื่องมือ

ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่  3 ท าการติดตั้งหัวโฮลเซอร์เข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความ

ระมัดระวังตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวโฮลเซอร์เข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้หัวโฮลเซอร์หลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น  
แว่นตานิรภัย  ถุงมือป้องกันการบาด  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับดวงตาและมือก่อนที่จะลง
มือปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมาสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึก
เมื่อยล้าควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ 

ขั้นตอนที่  6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาด
บริเวณท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที ่

   (2) ขัดกะลามะพร้าวด้วยแปรงลวด 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์สายไฟของมอเตอร์และเครื่องมือ

ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนที่  3 ท าการติดตั้งหัวแปรงลวดเข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความ

ระมัดระวังตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวแปรงลวดเข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้หัวแปรงลวดหลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น  
แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด  หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับ
ดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
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  ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมาสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึก
เมื่อยล้าควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ 

ขั้นตอนที่  6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาด
บริเวณท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที ่

   (3) ใช้เลื่อยวงเดือนตัดมะพร้าวแบ่งครึ่ง 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
ขั้นตอนที่  2 ตรวจเช็คสภาพของตัวเลื่อยวงเดือน  ใบเลื่อยว่าประกอบอยู่

ด้วยกันดีและไม่ช ารุด สายไฟเลื่อยวงเดือนและเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่  3 ท าการติดตั้งใบเลื่อยเข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งใบเลื่อยเข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือป้องกันไม่ให้ใบเลื่อย
หลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

  ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น  
แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด  หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับ
ดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

  ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึก
เมื่อยล้าควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ 

  ขั้นตอนที่  6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาด
บริเวณท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที ่

   (4) เจาะลายและตกแต่ง 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
  ขั้นตอนที่  2 ตรวจเช็คสภาพของตัวแท่นเจาะ  หัวเจาะว่าประกอบอยู่

ด้วยกันดีและไม่ช ารุด  สายไฟแท่นเจาะและเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

  ขั้นตอนที่  3 ท าการติดตั้งหัวเจาะเข้ากับแท่นเจาะด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวเจาะเข้ากับแท่นเจาะแน่นสนิทดีแล้วเพ่ือป้องกันไม่ให้หัวเจาะ
หลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

  ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น  
แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด  หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับ
ดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

  ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึก
เมื่อยล้าควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้เกิด
อันตรายได้ 
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  ขั้นตอนที่  6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาด
บริเวณท่ีปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที ่

   (5) ทาแสล๊คเคลือบเงาและประกอบ 
  ขั้นตอนที่ 1 เตรียมชิ้นงาน ต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
  ขั้นตอนที่ 2 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น  

แว่นตานิรภัย  ถุงมือป้องกันสารเคมี หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง  เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับ
ดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

 ขั้นตอนที่ 3 เตรียมน้ ายาเคลือบในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน 
  ขั้นตอนที่ 5 เคลือบรองพ้ืน แล้วทิ้งให้แห้ง 
  ขั้นตอนที่ 6 เคลือบจริง แล้วทิ้งให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วท าการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของชิ้นงาน หากน้ าเคลือบไม่สม่ าเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน จะต้องน ากลับมาขัดแล้วเคลือบใหม่ 
 
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู ้
   2.5.1 ความรู้  
  ในเรื่องของความรู้ได้แบ่งพฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถทางสติปัญญาเป็น 5 ระดับ  
          1) ความเข้าใจ  หมายถึง  พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อความหมายสามารถอธิบายได้
ขยายความด้วยค าพูด 
          2) การวิเคราะห์  หมายถึง  พฤติกรรมที่สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้ออกเป็น
ส่วนย่อยๆอย่างมีความหมายสัมพันธ์กัน 
          3) การสังเคราะห์ หมายถึงพฤติกรรมความรู้ที่แสดงถึงความสามารถในการรวบรวม
ความรู้และข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันอย่างมีระบบเพื่อได้แนวทางใหม่ที่จะน าไปสู่การแก้ไข 
          4) การประเมินค่า  หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสินคุณค่า
ของสิ่งของหรือทางเลือกได้อย่างถูกต้อง.  
          5) การน าไปใช้  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงว่าสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างสถานการณ์จากเดิม 
  2.5.2 ประเภทความรู้ 
         1) ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะเป็นการจดจ าสิ่งต่างๆ  เป็นการเชื่อมโยงของ    
สัญลักษณ์กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม 
        2) ความรู้เกี่ยวกับความหมายของความรู้  เป็นความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
สัญลักษณ์ของศัพท์ต่างๆ เป็นข้อความ 
        3) ความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเฉพาะ  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับชื่อบุคคล  สถานที่
เหตุการณ ์เวลา 
         4) ความรู้เกี่ยวกับวีถีทางในการจัดเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะ  เช่น ความรู้ในการจัดระเบียบ
การศึกษา การวิจารณ์ รวมถึงวิธีการสืบสวน 
         5) ความรู้ในระเบียบแบบแผนของกลุ่มเป็นสิ่งที่ก าหนดเอาไว้โดยข้อตกลงของกลุ่ม 
         6)  ความรู้เกี่ยวกับการแยกประเภท 
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         7)  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ  
         8)  ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ เช่น ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
         9)  ความรู้เกี่ยวกับนามธรรมของวิชาการด้านต่างๆ  ด้านใดด้านหนึ่งส่วนมากทฤษฎี
กฎเกณฑ์เป็นระดับสูงสุดของนามธรรม 
         10) ความรู้เกี่ยวกับหลักการและสรุป 
         11) ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเหตุการณ์ตามล าดับต่อเนื่องเป็นความรู้เกี่ยวกับ
ขบวนการ 
         12) ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี  และโครงสร้าง  เป็นการรวมหลักการหรือการสรุปเข้า
เกี่ยวพันกันเป็นระบบ 
      จากประเภทของความรู้สรุป  ได้ว่าแต่ละข้ันตอนมีความซับซ้อนและความส าคัญของลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่าง  ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ในแต่ละด้านประกอบกัน  เพ่ือร่วมพิจารณาในการ
ตัดสินใจของแต่ละสถานการณ์และปัญหานั้นๆ 
  2.5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ 
         1) ความต้องการ ของผู้รับรู้ ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่สมองจ่อความต้องการของ
ตนเองส่งผลให้การตีความสิ่งเร้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
         2) ประสบการณ์ บุคคลมักจะตีความหมายสิ่งที่มาสัมผัสตามภูมิหลังของแต่ละ
บุคคล 
        3) การเตรียมไว้ก่อน การที่คนเราได้เรียนรู้หรือมีประสบการณ์ในสิ่งใดมาก่อนจะท า
ให้เราตอบสนองต่อสิ่งเร้าในแนวเดียวกับท่ีเรารับรู้มา 
       4) บุคลิกภาพ มีส่วนสัมพันธ์กับการรับรู้ คือ ถ้าบุคลิกภาพที่แข็งกร้าว ยึดมั่นบุคคล
นั้นจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเร้าได้ช้ากว่าผู้บุคลิกยืดหยุ่น 
        5) ทัศนคติ ถ้าเรามีทัศนคติที่ดีต่อใครคนหนึ่ง การกระท าของบุคคลนั้นจะถูกรับรู้
ในทางท่ีดีเสมอ 
        6) ต าแหน่งทางสังคม และบทบาท ท าให้คนเรารับรู้สิ่งต่างๆ ได้ต่างกัน 
        7) วัฒนธรรม เป็นตัวการที่ส าคัญท่ีท าให้เรารับรู้สิ่งต่างๆ ได้ต่างกัน สภาพทาง
อารมณ์ของผู้รับรู้ มีผลต่อการรับรู้ 
 2.5.4 การวัดความรู้  
           การวัดความรู้เป็นการวัดสภาพสมองด้านระลึกออกมาของความจ า ซึ่งเป็นการวัดเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เคยมีประสบการณ์หรือเคยรู้เห็นและท ามาก่อนทั้งสิ้นและการวัดความรู้  ความจ า สามารถ
สร้างค าถามสมรรถภาพด้านนี้ได้หลายลักษณะด้วยกัน ลักษณะของค าถามก็แตกต่างกันออกไปของ
ชนิดของความรู้ความจ า แต่ก็มีลักษณะร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เป็นค าถามที่ให้ระลึกถึง
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท่ีจ าได้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ ค าศัพท์ นิยาม ทฤษฎีต่างๆ ระเบียบแบบแผนและ
หลักการ 
           1) เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้มีหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะสมกับการวัดความรู้ตาม 
คุณลักษณะ ซึ่งแตกต่างกันออกไป ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้กันมาก คือ

www.ssru.ac.th



19 

 

แบบทดสอบ (Test) และลักษณะของแบบทดสอบเป็นวิธีการเชิงระบบที่ใช้ส าหรับวัดตัวอย่าง
พฤติกรรม 
             2) ประเภทของแบบทดสอบ มีลักษณะแตกต่างกันมากทั้งในด้านรูปแบบ การ
น าไปใช้ และจุดมุ่งหมายในการสร้างประเภทของแบบทดสอบ จึงแบ่งได้แตกต่างกันตามเกณฑ์ที่ใช้
แบ่งตามลักษณะการตอบได้เป็น 3 ประเภท 
        (1) แบบทดสอบการปฏิบัติ เป็นการทดสอบความตระหนักลงมือท าจริงๆ เช่น 
การแสดงละคร การช่างฝีมือ การพิมพ์ดีด เป็นต้น 
        (2) แบบทดสอบเขียนตอบ เป็นการทดสอบท่ีใช้กันทั่วไปซึ่งใช้กระดาษและ
ดินสอ เป็นอุปกรณ์ ผู้ตอบต้องเขียนตอบทั้งหมด มีอยู่ 4แบบ คือ แบบถูก-ผิด แบบตอบค าถาม แบบ
จับคู่ และแบบเลือกตอบ  
       (3) แบบทดสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบท่ีให้ผู้ตอบพูดแทนการเขียน มักจะ
เน้นการพูดคุยระหว่างผู้ถามกับผู้ตอบ เช่น การสอบสัมภาษณ์ 
         วิธีการที่ใช้วัดความรู้กระท าได้โดยหลายวิธี แต่ที่นิยมปฎิบัติกันโดยทั่วไป คือ วัดโดยใช้
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบที่วัดได้รอบด้าน กล่าวคือ สามารถ
วัดผลการเรียนรู้ได้หลายอย่าง ตั้งแต่กระบวนการทางสติปัญญาขึ้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห ์การประเมินค่า นอกจากนี้ผู้ตอบยังมีโอกาสเดาถูกได้น้อยด้วย 
 
2.6 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นอย่างมาก  เพราะจะเป็นแนวทาง
ในการก าหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์   เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบาย
ถึงกระบวนการ  วิธีการและเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์  มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร มีนักทฤษฎีได้ศึกษาไว้ดังนี้  
  2.6.1 John  B.   Watson  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน    (1878 -  1958)  ได้ท าการทดลอง
การวางเงื่อนไขทางอารมณ์กับเด็กชายอายุประมาณ   11  เดือน  โดยใช้หลักการเดียวกับ   Pavlov  
หลังการทดลองเขาสรุปหลักเกณฑ์การเรียนรู้ได้ดังนี้ 
   1)  การแผ่ขยายพฤติกรรม  (Generalization) มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่วาง
เงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
   2) การลดภาวะหรือการดับสูญการตอบสนอง  (Extinction) ท าได้ยากต้องให้สิ่งเร้า
ใหม ่ (UCS ) ที่มีผลตรงข้ามกับสิ่งเร้าเดิม จึงจะได้ผลซึ่งเรียกว่า  Counter  - Conditioning 
  2.6.2 Joseph   Wolpe นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  (1958) ได้น าหลักการ  Counter-  
Conditioning ของ Watson ไปทดลองใช้บ าบัดความกลัว (Phobia) ร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) เรียกวิธีการนี้ว่า Desensitization 

2.6.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ ( Gagne ) ประกอบด้วย  
1) การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ 
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2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความตั้งใจ 

3) การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า  ( Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิดความจ า
ระยะสั้นและระยะยาว 

4) ความสามารถในการจ า (Retention Phase)  
5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) 
6) การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) 
7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) 
8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบ

ผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
  2.6.4 ทฤษฎีการวางเข่ือนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์  (Skinner's Operant 
Conditioning Theory) 
  B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ได้ท าการทดลองด้านจิตวิทยา
การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า  (Operant 
Behavior)  สกินเนอร์ได้แบ่งพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2  แบบ  คือ 

1) Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ    
หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน   (Reflex)  ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้   เช่น การกระพริบตา  
น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ์     ความรู้สึกต่างๆ 

2) Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด   หรือเลือกที่จะ
แสดงออกมา    ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน   เช่น  กิน  นอน  พูด  
เดิน  ท างาน   ขับรถ  ฯลฯ. 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์  เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เช่นเดียวกัน  แต่สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า  จึงมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบ Type R นอกจากนี้สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง  (Reinforcement) 
ว่ามีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวรยิ่งขึ้นด้วย สกินเนอร์ได้สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรมหรือ
การตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า คือ การเสริมแรง  หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและทางลบ 
 
2.7 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์
หรือสัตว์เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย   ส าหรับมนุษย์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์
แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืนๆ ดังพระราชนิพนธ์บทความของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ   ที่ว่า  “สิ่ง
ที่ท าให้คนเราแตกต่างจากสัตว์อ่ืนๆ ก็เพราะว่าคนย่อมมีปัญญา ที่จะนึกคิดและปฏิบัติสิ่งดีมีประโยชน์
และถูกต้องได้ ” การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข   ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆ   ได้  ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ด้วย 
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  ความหมายของการเรียนรู้นักจิตวิทยาหลายท่านให้ความหมายของการเรียนรู้ไว้ อย่าง
หลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดังนี้ 
  2.7.1 คิมเบิล  (   Kimble ,  1964   )  การเรียนรู้   เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรใน
พฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง 
  2.7.2 ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard & Bower, 1981)  การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก    ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ   ฤทธิ์ของยา  หรือสารเคมี  หรือปฏิกริยา
สะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์   
  2.7.3 คอนบาค  (  Cronbach  )  การเรียนรู้   เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลประสบมา  
พจนานุกรมของเวบสเตอร์   (Webster 's  Third  New International Dictionary) การเรียนรู้ คือ  
กระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแต่งระบบความรู้   ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่างๆ  อันมีผลมาจาก
สิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน 
  2.7.4 ประดินันท์  อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา (มนุษย์กับการเรียนรู้ )  การ
เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์   โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม   ประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
  ประสบการณ์ทางตรง  คือ ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง   เช่น เด็กเล็กๆ 
ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้ค าว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน  แล้วผู้ใหญ่บอกว่าร้อน  และ
ห้ามคลานเข้าไปหา  เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก  จนกว่าจะได้ใช้มือหรืออวัยวะส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ าท่ีว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร   ต่อไป เมื่อเขาเห็น
กาน้ าอีกแล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ านั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น   เพราะเกิดการเรียนรู้ค าว่า
ร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว   เช่นนี้กล่าวได้ว่า  ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้เพราะมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  ในการมีประสบการณ์ตรงบางอย่าง
อาจท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่ 
   1)  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง 

2)  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ 
3)  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย 
4)  พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 

   ประสบการณ์ทางอ้อม  คือ ประสบการณ์ท่ีผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง
โดยตรง  แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า  การอ่านหนังสือ
ต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ  

2.7.5 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
  พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งก าหนดโดย  บลูม  และคณะ   
(Bloom and Others ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3  ด้าน    ดังนี้ 
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   1) ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถ
ทางสมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์และประเมินผล 
   2) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain )  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้สึก  ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ  ทัศนคต ิการประเมินค่าและค่านิยม 
   3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็น
ความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว  การกระท า  การ
ปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญ 

2.7.6 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ 
  ดอลลาร์ด และมิลเลอร์   (Dallard and Miller) เสนอว่าการเรียนรู้  มีองค์ประกอบส าคัญ  ๔  
ประการ คือ 
   1) แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล     เป็นความพร้อมที่
จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง  ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ   แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 

2)  สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ   ซึ่งเป็นตัวการ
ที่ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยา   หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา  ในสภาพการเรียนการสอน  สิ่งเร้าจะ
หมายถึงครู  กิจกรรมการสอน  และอุปกรณ์การสอนต่างๆ   ที่ครูน ามาใช้ 

3)  การตอบสนอง  (Response) เป็นปฏิกิริยา  หรือพฤติกรรมต่างๆ  ที่แสดงออกมา
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้    เช่น 
การเคลื่อนไหว ท่าทาง  ค าพูด การคิด  การรับรู้  ความสนใจ และความรู้สึก  เป็นต้น 

4)  การเสริมแรง  (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลใน
การเพ่ิมพลังให้เกิดการเชื่อมโยง  ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมข้ึน  การเสริมแรงมีทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 

2.7.7 ธรรมชาติของการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้ ของมนุษย์จะเริ่มมาจากการที่พยายามพึงพาตนเองในสภาวะต่างๆ เพื่อความอยู่
รอดในสังคม แล้วมีการพัฒนาตามความต้องการของกลุ่มและของสังคมต่อไป มีลักษณะส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1) การเรียนรู้เป็นกระบวนการ   การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการของ
การเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ 

   (1) มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล 
   (2) บุคคลสัมผัสสิ่งเร้าด้วยประสาททั้ง 5 
   (3) บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า 
   (4) บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ 
   (5) บุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 

  การเรียนรู้เริ่มเกิดข้ึนเมื่อมีสิ่งเร้า  (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล   ระบบประสาทจะตื่นตัวเกิด
การรับสัมผัส  (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง  5  แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือแปล
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ความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ (Perception) ใหม่อาจสอดคล้องหรือแตกต่างไป
จากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น  เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด  (Concept) 
และมีปฏิกิริยาตอบสนอง  (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 
   2) การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ   วุฒิภาวะ คือ ระดับความ
เจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ์   สังคม  และสติปัญญาของบุคคลแต่ละวัยที่
เป็นไปตามธรรมชาติ   แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย  เพราะ
การที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่า
บุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่ 
   3) การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนสิ่งที่มี
ความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน  เหมาะกับวัยและ
วุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน   การเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนย่อมท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ 
   4) การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน  ในการเรียนรู้สิ่ง
เดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน   มีความสามารถ
ในการเรียนต่างกัน  มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรียนต่างกันและมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งที่จะเรียนต่างกัน   
  ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน  ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้อาจมากน้อยต่างกันได้  และ
วิธีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากส าหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ท าให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู้
ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นก็ได้ 
  การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดข้ึนได้  2 ลักษณะ  คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก  (Positive 
Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)   
  การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิดที่ผลของ
การเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น  ง่ายขึ้น หรือดีขึ้น   การถ่ายโยง
การเรียนรู้ทางบวก มักเกิดจาก 
   1) เมื่องานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง  และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้งานแรก
อย่างแจ่มแจ้งแล้ว 

2) เมื่อผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง 
3) เมื่อผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะน าผลการเรียนรู้จากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็นประโยชน์

กับการเรียนรู้อีกงานหนึ่ง  และสามารถจ าวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้อย่างแม่นย า 
4) เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยชอบที่จะน าความรู้ต่างๆ ที่เคย

เรียนรู้มาก่อนมาลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)  คือการถ่ายโยงการเรียนรู้ชนิด

ที่ผลการเรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง   หรือยากข้ึนและ
ไม่ได้ดีเท่าท่ีควร  การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดข้ึนได ้2 แบบ คือ 
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1) แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition)  ผลของการเรียนรู้งานแรกไปขัดขวาง
การเรียนรู้งานที่ 2 

2) แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition)  ผลการเรียนรู้งานที่ ๒ ท าให้การ
เรียนรู้งานแรกน้อยลง 
  การเกิดการเรียนรู้ทางลบมักเกิดจากเมื่องาน  2 อย่างคล้ายกันมาก  แต่ผู้เรียนยังไม่เกิดการ
เรียนรู้งานใดงานหนึ่งอย่างแท้จริงก่อนที่จะเรียนอีกงานหนึ่ง   ท าให้การเรียนงาน  2 อย่างในเวลา
ใกล้เคียงกันเกิดความสับสน 
  เมื่อผู้เรียนต้องเรียนรู้งานหลายๆ  อย่างในเวลาติดต่อกัน   ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งอาจไป
ท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ 
  2.7.8 การน าความรู้ไปใช้ 

1) ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่   ต้องแน่ใจว่า  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่มาแล้ว 

2) พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 

3) ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ  และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้อง
เกิดการเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 

4) ถ้าสอนบทเรียนที่คล้ายกัน  ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะ
สอนบทเรียนต่อไป 
   5) พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน 

ลักษณะส าคัญ  ที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น  จะต้องประกอบด้วยปัจจัย  3  
ประการ  คือ 

1)  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร 
2)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์  หรือการฝึก  

การปฏิบัติซ้ าๆ  เท่านั้น 
3)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพ่ิมพูนในด้านความรู้   ความเข้าใจ   

ความรู้สึกและความสามารถทางทักษะทั้งปริมาณและคุณภาพ 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงจึงพบว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงในหลายรูปแบบจึงขอยกตัวอย่าง  เช่น งานวิจัยของภัตติ   บทกลอน: การประเมิน
ความเสี่ยงของคลังเก็บและจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ได้กล่าวสรุปถึงการท าวิจัยใน
เรื่องนี้ไว้ว่า  อันตรายเบื้องต้นของคลังเก็บและจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว   เกิดจาก
การระเหยตัวกลายเป็นไอแพร่กระจายออกไปจนกระทั่งเจอกับแหล่งก าเนิดประกายไฟ   ตามมาด้วย
เกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ก่อให้เกิดการเสียหายรุนแรง   การศึกษาเกี่ยวกับล าดับเหตุการณ์
ต่างๆเหล่านั้น  จะช่วยให้ลดความเสียหายและการสูญเสียลงได้   วิธีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงในเชิงปริมาณ        
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นริศ  โรจน์วิศาลทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ 5 ส านักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้อง 
ปฏิบัติการได้สรุปไว้ว่า  

 ในปัจจุบันพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานนั้นมีอัตราที่สูงขึ้น   ซึ่งสาเหตุที่เกิดนั้นมีหลาย
ประการ  ผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือมีนโยบายที่ชัดเจน
อย่างไรในการลดอุบัติเหตุอันเกิดจากการท างานในสถานประกอบการและให้ความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยในการท างานแก่คนงาน  การท างานที่มีความปลอดภัยคือสภาพที่ไม่มีภยันตราย   

ดังนั้นความปลอดภัยในการท างานจึงหมายถึงการท างานที่ปราศจากอันตรายไม่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ   กล่าวคือ  ไม่ก่อให้เกิดสิ่งต่าง  ๆ ได้แก่ การเจ็บป่วย  หรือเป็นโรค   การบาดเจ็บ   พิการ  
หรือตาย  ทรัพย์สินเสียหาย   เสียเวลา  ขบวนการผลิตหยุดชะงัก  คนงานเสียขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน  กิจการเสียชื่อเสียง   ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นผลเสียทั้งสิ้น   การกีดกันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ก็ได้ยกเอาประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการท างานมาเป็น  เครื่องมือพิจารณาในการค้า
ขายระหว่างประเทศเนื่องจากความปลอดภัยในการท างานนั้นเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิตที่มี
คุณภาพ   

รัฐบาลจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพโดยเน้นให้สถานประกอบการค านึงถึงความปลอดภัยในการท างานได้มีการออกระเบียบโดย
กรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การ  ชี้บ่งอันตราย   การประเมินความเสี่ยง   และการ
จัดท าแผนงานบริหารความเสี่ยง  พ.ศ.2543 ขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน   หรือผู้ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน   ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน   โดยต้องท าการศึกษา   วิเคราะห์  
และทบทวนการด าเนินงานเพื่อชี้บ่งอันตราย  ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนงานการจัดการความ
เสี่ยง  

 พันธวัชร  บรรจงศิริเจริญ  วศ .บ. (วิศวกรรมโยธา) 2547. ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการ
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาโครงการเฉพาะเรื่องนี้ เป็นการศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย  สุขภาพและสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1)ศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการด าเนินงาน (2)ศึกษาอันตรายที่เกิด
จากสารเคมี (3)ศึกษาระดับความรุนแรง  และความถ่ีของปัญหาในแต่ละปัจจัย (4)เพ่ือเสนอวิธีในการ
พิจารณาเลือกแนวทางในการลดระดับความรุนแรง  และความถ่ีของเหตุการณ์ต่างๆ  ตลอดจนการ
ก าหนดมาตรการตอบสนองเบื้องต้นของความเสี่ยงแต่ละประเภท การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  เลือกใช้วิธี 
Hazard เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ค้นหาภัยอันตราย  โดยการแบ่งตารางการตรวจสอบกลุ่มอัตรา
ยออกเป็น 28ประเภท  และใช้วิธีเดลไฟ  (Delphi Method)ท าการเก็บและรวบรวมข้อมูลจาก
นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม   และได้น าข้อมูลจากกลุ่ม
อันตรายมาประเมินระดับความรุนแรงและความถ่ี ตลอดจนการก าหนดมาตระการตอบสนองเบื้องต้น
ของความเสี่ยงแต่ละประเภท   ซึ่งตารางดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประเมินความเสี่ยงส าหรับการ
บริหารโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  ตั้งแต่ข้ันตอนการออกแบบและการบ ารุงรักษาโรงงานของ
อุตสาหกรรมประเภทนี้ 
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 จตุพร   เลิศฤทธิ์ .2550. ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินความเสี่ยงต่อความเม่ือยล้าของ
กล้ามเนื้อในคนงานโรงงานทอผ้า   

ผลการวิจัยพบว่า คนงานโรงงานทอผ้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  84.8  มีอายุเฉลี่ย 35.6 
ปี น้ าหนักเฉลี่ย  57.1 กิโลกรัมมีส่วนสูงเฉลี่ย  158.1 เซนติเมตร ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนร้อย
ละ 21.9 ปกติร้อยละ71.4และผอมร้อยละ  6.7 คนงานร้อยละ  82.2 มีสถานภาพสมรสคู่ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ  61.0 แผนกที่ท างานพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในแผนกเย็บ  ร้อยละ 
34.3 รองลงมาคือแผนกทอร้อยละ 33.4 ระยะเวลาในการท างานในปัจจุบันมีระยะเวลาในการท างาน
เฉลี่ย 3.3 ปี  พบคนงานมีปัญหาความเม่ือยกล้ามเนื้อ   ร้อยละ 56.2  ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือ  31-
40 ปี  ร้อยละ35.6   พบมากที่ช่วงดัชนีมวลกายปกติ    ร้อยละ 74.5 และพบในคนงานที่ไม่เคยหยุด
พักในช่วงเวลาที่โรงงานให้หยุดพักร้อยละ  67.8  ความถี่ในการเมื่อยล้าพบว่ามีอาการทุกวันร้อยละ   
31.3  โดยมีอาการในขณะท างานร้อยละ   62.7  และมีอาการมากในวันท้าย ๆ ของสัปดาห์   ส าหรับ
แผนกที่พบว่ามีอาการมากท่ีสุดคือแผนกเย็บ  ร้อยละ 75.0 รองลงมาคือแผนกตรวจสุขภาพ  ร้อยละ 
70.0  จากการประเมินท่าทางการท างานของคนงานโรงงานทอผ้าโดยใช้วิธีของ RULA พบว่าส่วน
ใหญ่พนักงานมีลักษณะท่าทางในการท างานที่มีความเสี่ยงที่ควรตรวจสอบแก้ไขโดนเร็ว   โดยพบทุก
แผนกมีลักษณะท่าทางเสี่ยงต่อการท างาน   พบลักษณะท่าทางในการท างานที่ควรตรวจสอบและอาจ
ต้องมีการแก้ไข  พบมากในแผนกเย็บร้อยละ 41.6  ลักษณะท่าทางในการท างานที่ควรตรวจสอบและ
แก้ไขโดยเร็วพบมากในแผนกกรีด  ร้อยละ 81.2  ส่วนลักษณะท่าทางที่ควรตรวจสอบและแก้ไขในทัน
ที่พบมากในแผนกทอ  ร้อยละ 35.7  

จันทิมา  รอดคง  กานดิส  สุดสาครและธงไชย    ศรีนพคุณ  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประเมินความเสี่ยง  : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์   โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ อการน าเอาหลักการจัดการข้อมูลมาใช้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงตามแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย  และความปลอดภัย  (มอก. 18000) ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ในการวางนโยบายด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

งานวิจัยนีได้น าเอาการประเมินความเสี่ยงของอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเลคทรอนิคส์เป็นฐานข้อมูลส าหรับในด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาน าเอา
โปรแกรม PHP มาใช้ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  และคณะกรรมการความปลอดภัย
จ านวน 23 คน เข้ารับการอบรมและใช้โปรแกรม 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงท าให้ได้โปรแกรมประเมินความเสี่ยง   ซึ่งสามารถช่วยให้การ
ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิม   สามารถท างานได้ถูกต้องตามความต้องการ   เป็นเครื่องมือตัวใหม่ที่
สามารถน าไปใช้ในการจัดการข้อมูลชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สมนึก   ทองละเอียด  ศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจาก
การท างานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี/สุราษฎร์ธานี 

ผลการศึกษาพบว่าการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ในส่วนของโรงงานขนาดใหญ่  มีการก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย  มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัย  มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน   มีการปฐมนิเทศ
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ด้านความปลอดภัยให้แก่คนงาน   อบรมดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่หัวหน้างาน       
มีป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัยและมีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลการท างาน   มี
เวชภัณฑ์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่คนงาน  มีห้องน้ าห้องส้วมเพียงพอ  
มีจุดบริการน้ าดื่ม   มีแม่บ้านคอยดูแลความสะอาดของอาคารสถานที่   มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลให้แก่คนงาน   ในส่วนของโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มีการก าหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัย  ไม่มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัย   ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย   แต่จะมอบให้
หัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย   ไม่มีกฎระเบียบด้านความปลอดภัย   ไม่มีป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนเพื่อความปลอดภัย  ไม่มีห้องปฐมพยาบาล   มีแต่ยาพ้ืนฐาน   มีถังดับเพลิงแต่ไม่มีการ
อบรมในการดับเพลิง  ไม่มีการบังคับให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล   โรงงานขนาดเล็กที่เข้า
ศึกษามีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลพ้ืนฐานในงานไว้ให้กับคนงาน   เช่น ผ้าปิดจมูก  ถุงมือ  
ส่วนโรงงานขนาดกลางไม่มี 
  สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ (2547) ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของตนเองของ
แรงงานนอกระบบงานไม้แกะสลัก  ระยะที่  1 (สภาพการท างานและสุขภาพ ) เพ่ือศึกษาสภาพการ
ท างาน ปัญหาศักยภาพในการดูแลตนเอง  และเสนอแนะแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองของแรงงาน
แกะสลักไม้ ในต าบลขุนดง อ าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยการรวบรวมข้อมูลหลายวิธีได้แก่  การ
ทบทวนวรรณกรรม การสนทนาแบบไม่มีโครงสร้าง การสังเกตข้ันตอนการท างาน และสภาพแวดล้อม
ในการท างาน กับแรงงาน 202 คน การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ประกอบการ  ผู้น า
ชุมชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย  และอาสาสมัคร  69 คน ตลอดจนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ยืนยันข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง 

ผลการวิจัยพบว่า  แรงงานชายส่วนใหญ่จะท างานในขั้นตอนการแกะสลักหรือท าหุ่นไม้  
ขณะที่แรงงานหญิงส่วนใหญ่จะท างานในขั้นตอนการตกแต่ง  และการประกอบชิ้นงาน  โดยทั่วไป
แรงงานส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง และปัญหาสุขภาพจากการท างาน  โดยเฉพาะการอยู่ใน
ท่าทางที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง  การสัมผัสกับฝุ่นละอองและสารเคมี  รวมถึงอุบัติเหตุจากการใช้
เครื่องจักร  การเจ็บป่วยที่พบมากที่สุด  คือ อาการปวดเมื่อย  ปวดหลัง ปวดเอว  รองลงมาได้แก่  หอบ 
หืด และระบบทางเดินหายใจ  อ่ืนๆ ได้แก่ โรคกระเพาะ  ปัญหาเกี่ยวกับตา  และสายตา  ผิวหนังและ
อุบัติเหตุ การดูแลตนเองนั้นหากเจ็บป่วยไม่มากก็จะดูแลตนเอง  หาเจ็บป่วยมากก็จะไปรับการรักษาท่ี
สถานีอนามัย โดยส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับการให้บริการ โดยสองในสามใช้สิทธิประกันสุขภาพ 

อุไรวรรณ อินทร์ม่วง และคณะ (2548) โครงการ บทบาท หน้าที่ และรูปแบบการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  ค้นหาปัญหา  และแนวทางแก้ไขร่วมกันในกลุ่มแรงงานนอกระบบ  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) ในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน  และ
พัฒนาบทบาทหน้าที่ของ  อบต. ในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบ ด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่นร่วมในพ้ืนที่  อบต. ขนาดเล็ก 2 แห่ง คือ อบต.บ้าน
เม็ง อ าเภอหนองเรือ  จังหวัดของแก่น  และอบต .สระโพนทอง  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ   
โดยการส ารวจข้อมูลเบื้อต้นของแรงงานนอกระบบ  ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาการประกอบอาชีพ  และ
ปัญหาการคุ้มครองดูแลสุขภาพของแรงงานนอกระบบในชุมชน 
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ผลการวิจัย  พบว่า  จากการวิจัยท าให้  อบต .มีข้อมูลแรงงานนอกระบบในชุมชน  และน าไป
ประกอบในการจัดท าแผน  โครงการในแผนพัฒนาสามปี  นักวิจัยในพื้นท่ีและกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ได้เรีนยรู้กระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาสภาพการท างาน  ปัญหาสุขภาพจากการท างาน  และ
แนวทางแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนของ  อบต. เพ่ือให้ อบต.พัฒนาบทบาท
หน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลคุ้มครองสุขภาพ  โดย อบต.ได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบ  ในการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการคุ้มครองสุขภาพ  และการพัฒนา
สภาพการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ 
  กาญจนา  นาถะพินธุ  และคณะฯ  (2543) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตันออก
เฉียงเหนือ  เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยใน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยท าการศึกษา  3 กลุ่มอาชีพ  คือ กลุ่มอาชีพทอ
ผ้าไหม กลุ่มอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มอาชีพบัดกรีฝาโอ่ง 

ผลการวิจัยพบว่า  ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จ าท าให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดจากการ
ท างานที่ได้ปฏิบัติอยู่นั้น  ทั้งท่ีตนเคยได้รับ  และจากประสบการณ์คนอื่น  ท าให้เกิดการตระหนักและ
รับทราบสภาพปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างาน เป็นการมองและรับทราบปัญหาร่วมกัน 
  วันเพ็ญ พัชรตระกูล และคณะ (2548) การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่ม
ลูกจ้างที่ใช้สายตาท างานระยะใกล้ของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือหาแนวทางการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของสถานประกอบการ  เพ่ือความเป็น
รูปธรรมในการเฝ้าระวังสุขภาพสายตา การด าเนินการ 2 ขั้นตอน 1) ศึกษาสถานการณ์สุขภาพสายตา
และปัจจัยที่มีผลต่อความล้าของสายตา  2) ทดลองการใช้ร่างแนวทางในการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพ 
  ผลการวิจัย  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง  อายุน้อยกว่า  25 ปี ใช้ตาเปล่าและใช้
กล้องก าลังขยาย  3-10 เท่าในการมองชิ้นงาน  สมรรถภาพสายตาไม่เหมาะสมกับลักษณะงานถึงร้อย
ละ 52.1 และจากการตรวจวัดแสงบริเวณหน้างาน พบว่าร้อยละ 48.3 ต่ ากว่ามาตรฐาน  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 

   การด าเนินการวิจัยนี้เป็นการด าเนินการวิจัยในรูปแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการท างานนอก
ระบบโดยที่อาศัยการสังเกตวิธีการท างาน การตรวจวัดทางกายภาพทางด้านอาชีวนามัย สภาพแวดล้อม
ในการท างาน และใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบ แล้วน ามาวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย ( JSA) จากการ
ปฏิบัติงาน และน าผลการวิเคราะห์ที่ได้นั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ตัวอย่างให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุงหลังจากการใช้จริง โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย 
  3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ  
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม และเป็นกลุ่มคนที่ประกอบ
อาชีพในกลุ่มงานนอกระบบงานหัตถกรรม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว 41 หมู่ที่ 5 
บ้านคลองบ้านใต้ ต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์
บางช้าง 51/2 คลองวัดจุฬา หมู่ 9 วัดลังกา สมุทรสงคราม-บางแพ ต าบลบางช้าง อ าเภออัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งได้จากการคัดโดยวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มงานนอกระบบงานหัตถกรรม 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสุ่มจาก
จ านวนประชากรทั้งหมดด้วยวิธีการสุ่มด้วยวิธีอาศัยตามความสะดวก ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า
โดยวิธีของ R.V. Krejcie and D.W. Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจาก กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว จ านวน 
20 คน และกลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง จ านวน 2 0 คน รวมประชากรที่ศึกษาทั้งหมดจ านวน 4 0 
คน โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 
องค์การบริหารส่วนต าบล ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
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3.2 สร้างเคร่ืองมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย 
 3.2.1  เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  1)  แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ตอนใหญ่ๆดังนี้ 
  (1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  (2)  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  (3)  ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
  (4)  ข้อมูลอาการป่วยที่เกิดจากการท างาน  
 3.2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1)  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี 
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล 

   2)  ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

  3)  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 

  4)  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 6)  จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด 

 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง  
 3.3.2  ศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในชุมชน และศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
การประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการสังเกต
แบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา  (Descriptive) ในการท าการสังเกต 
เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( Participant observation) เพ่ือให้ได้
รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ( Individual depth interview) เพ่ือ
ซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งต้อง
ถามถึงเหตุผลของค าตอบนั้นด้วย  
 3.3.3 การตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ในเรื่องที่ได้รับการ
ประเมินขั้นต้นว่าเป็นอุบัติการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบทางร่างกาย หรืออาจจะท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ใน
อนาคต 
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 3.3.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ได้จากการตรวจวัดทางกายภาพ โดยท าเท่าท่ีจ าเป็น 
โดยการปรับแก้ ดัดแปลง เพ่ิม หรือเปลี่ยนใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และค านึงถึงปัจจัยเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 3.3.4 สร้างความสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท าความเข้าใจในเรื่อง
ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการประกอบอาชีพ 
   3.3.5 การด าเนินการโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ ( Gagne ) ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
      1) การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เป็นแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 
      2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  (Apprehending Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ จะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความตั้งใจ 
      3) การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า  ( Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิดความจ าระยะสั้น
และระยะยาว 
      4) ความสามารถในการจ า (Retention Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะจดจ าในบางเรื่องที่
ปฏิบัติง่าย ใช้ค าง่ายๆ ในการสอน 
      5) ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
จะจ าได้เมื่อต้องปฏิบัติซ้ าในลักษณะเดิมหรือคล้ายคลึงกัน 
      6) การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว  (Generalization Phase) กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพจะรู้จักคิด และประยุกต์ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีอยู่แทนที่ต้องซื้อในบางอย่าง 
      7) การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้  ( Performance Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ จะแสดง
ความสามารถที่ได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเพ่ือแสดงออกต่อผู้สอนและผู้ประกอบอาชีพด้วยกันเอง 
      8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ได้รับ
ทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
      ในการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับกลุ่มชุมชนจะใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 
(Job Safety Analysis: JSA) เพ่ือให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้มีส่วนร่วมในการค้าหาปัญหา ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้งานเป็นเสมือนครูสอนโดยที่ผู้วิจัยและคณะเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา 
 3.3.6 การน าไปใช้ เป็นการน ารูปแบบการเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย (JSA) ไปใช้จริงกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพกลุ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่าง  
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



32 

 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.4.1 เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว และกลุ่ม
เยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง โดยแบบสัมภาษณ์ 

 3.4.2 เก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในชุมชนเชิงคุณภาพ โดยแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และศึกษาเก่ียวกับปัญหาการประกอบอาชีพของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง  (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา  
(Descriptive) ในการท าการสังเกต เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เพ่ือให้ได้รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 
(Individual depth interview) จ านวน 20 คน 

 3.4.3 การเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในตัวอย่างกลุ่ม
หัตถกรรมกะลามะพร้าว และกลุ่มเยาวชนบ้านเบญจรงค์บางช้าง โดยการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 
(JSA) และตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

  1) แยกกิจกรรมย่อยของการท าผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มหัตถกรรม
กะลามะพร้าว และเบญจรงค์ท่ีจะวิเคราะห์ ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ  

  2) ศึกษากิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด เขียนกิจกรรมย่อยออกเป็น
งานใหม่แต่ละงาน โดยระบุวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์งานโดยละเอียด 

  3) ค้นหาและระบุถึงอันตรายที่อาจน าไปสู่อุบัติเหตุ ที่มีสาเหตุมาจาก คน วัสดุ 
เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและวิธีการท างาน โดยท าร่วมกับกิจกรรมการตรวจวัดหาวิเคราะห์เบื้องต้นแล้ว
พบว่าอาจมีปัญหามาจากสภาพแวดล้อม ณ ขณะนั้น 

     (1) ตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงในขณะปฏิบัติงาน  
     (2) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
      (3) ตรวจวัดปริมาณปริมาณสารเคมีในอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน  
     (4) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม  
   4) วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก 

คน วัสดุ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและวิธีการท างาน  
  5) ก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย ( Standard Safety 

Operation Pocedrue ) ในทุกๆ กิจกรรมย่อย 
 
3.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากหลายด้าน โดย
การน าเอาการประเมินจากข้อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ได้จากการ
ท าแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและตรวจวัดทางกายภาพทางด้านอาชีวอนา
มัยมาผนวกกันจึงสามารถท่ีจะได้พบกับปัญหาในระหว่างขั้นตอนการท างานหรือสิ่งแวดล้อมในสถานที่
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ท างานที่ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบที่
เหมาะสม จึงจะสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาการเกิดอันตรายให้น้อยลงหรือ ปรับ
สิ่งแวดล้อมให้ส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์มาสรุปในรูปแบบของ
ตาราง ใช้สถิติเป็นค่าร้อยละ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยแล้วอธิบายเป็นความเรียงตามล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง 
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บทท่ี 4 
การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา 

 
  เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องของ
ลักษณะของงาน ระดับพ้ืนฐานความรู้ สภาพสิ่งแวดล้อมของการท างาน  และสภาพปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดขึ้นจากการท างาน ซึ่งหลังจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือท าความเข้าใจในบริบทของการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพแล้ว ได้มีการเตรียมชุมชน และนัดหมายผู้ประกอบอาชีพ
เพ่ือก าหนดวันเวลา และเข้าร่วมการประชุมที่ได้จัดขึ้น โดยได้มีการด าเนินการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแต่
ละกลุ่มอาชีพครบทั้ง 2 กลุ่มอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรกก็ เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพได้
ตะหนักในสภาพปัญหาปัจจุบันทางด้านสุขภาพ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)  ที่เกิดจาการประกอบ
อาชีพหัตถกรรมหรืองานนอกระบบในปัจจุบัน ประการที่สองเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพสามารถวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ตามขั้นตอนในการท างาน (การผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้น
ขบวนการผลิต ) โดยการวิเคราะห์ตัวปัญหาสุขภาพหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนการท างาน 
พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา รวมทั้งมาตรการในการแก้ไขและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจาก
การท างาน และประการสุดท้ายก็เพ่ือหาความต้องการและแนวคิดในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมใน
ครัวเครือนที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการและการใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพดังนี้ 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา 
  4.1.1 เพศและอายุ 
 ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมกะลามาพร้าว จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 
คน พบว่าส่วนเป็นเพศชายร้อยละ 80 และเพศหญิงร้อยละ 20 ส่วนจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 20 ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมเบญจรงค์ พบว่าเป็นเพศหญิงทั้งหมด ตามตารางที่ 4.1 
  เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุแล้ว ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมกะลามะพร้าวส่วนใหญ่จะมีอายุ
อยู่ในช่วง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60 ที่เหลือจะกระจายตามช่วงอายุต่างๆ ส่วนหัตถกรรมเบญจรงค์ 
พบว่าส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 25-29 คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาจะมีอายุช่วง 20-24 คิดเป็นร้อยละ 25 
ที่เหลือจะกระจายตามช่วงอายุต่างๆ เช่นเดียวกัน ตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.1 แสดงถึงเพศของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมที่ศึกษา 
 

เพศ 
กลุ่มอาชีพ (คน) 

รวม 
หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญจรงค์ 

ชาย 16 0 16 
หญิง 4 20 24 
รวม 20 20 40 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงถึงอายุของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมที่ศึกษา  
 

อายุ 
กลุ่มอาชีพ (คน) 

รวม 
หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญจรงค์ 

15-19 - 1 1 
20-24 1 5 6 
25-29 2 10 12 
30-34 12 2 14 
35-39 2 1 3 
40-44 1 1 2 
45-49 2 - 2 
50-54 - - - 

54 ปีขึ้นไป - - - 
รวม 20 20 40 

 
 
  4.1.2 สถาภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
  ประชาชนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมกะลามะพร้าวส่วนใหญ่จะมีการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
และมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55, 35 ตามล าดับ ส่วนหัตถกรรมเบญจรงค์ พบว่าส่วนใหญ่จะมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 65, 35 ตามล าดับ ตามตารางท่ี 4.3 
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ตารางที่ 4.3 แสดงสถานภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
กลุ่มอาชีพ (คน) 

รวม 
หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญจรงค์ 

ไม่ได้เรียน - - - 
ประถมศึกษา 1 - 1 
มัธยมศึกษา 7 13 20 
อาชีวศึกษา 11 7 18 
ปริญญาตรี 1 - 1 

สูงกว่าปริญญาตรี - - - 
รวม 20 20 40 

 
4.2 ปัญหาสุขภาพจากการท างาน 
 
 4.2.1การเจ็บป่วยหรือโรคจากการท างาน  
 อาการเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หัตถกรรม ทั้ง 2 อาชีพที่ศึกษานี้ พบว่า ใน
หัตถกรรมกะลาส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มีปัญหาที่เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยร้อยละ 
30 มีโรคที่เกิดจากการท างานมากกว่า 1 อาการขึ้นไป (ตาราง ที่ 4.4-4.5) ส่วนหัตถกรรมเบญจรงค์ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 65 มีปัญหาที่เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน โดยร้อยละ 30 มีโรคที่เกิดจาก
การท างานมากกว่า 1 อาการขึ้นไป (ตาราง ที่ 4.4-4.5)  
  ผู้ประกอบอาชีพทั้งสองมีอาการเจ็บป่วยอยู่ในปัจจุบันโดยมีอาการต่างๆ คือ ปวดต้นคอ ปวดไหล่ 
ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว  ปวดเข่า ปวดขา ปวดเมื่อยทั้งตัว  แสบตา ปวดตา ตาพร่า คันที่ผิวหนัง  เจ็บ
แสบจมูก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ในหัตถกรรมกะลามีอาการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุดคือ อาการปวดไหล่ คิด
เป็นร้อยละ 45 อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง เมื่อเกิดอาการแล้ว หยุดพักจะหายไปเอง (ตารางที่ 4.6) ส่วนใน
หัตถกรรมเบญจรงค์ มีอาการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุดคือ อาการปวดต้นคอ คิดเป็นร้อยละ 95 อาการอยู่ใน
ขั้นไม่รุนแรง เมื่อเกิดอาการแล้วหยุดพักจะหายไปเอง (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงถึงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม  
 

อาการเจ็บป่วยจากการ
ท างาน 

กลุ่มอาชีพ (คน) 
รวม 

หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญจรงค์ 
เคย    

1 อาการ 2 5 7 
2 อาการ 6 6 17 
3 อาการ 5 1 6 
4 อาการ 2 1 3 
ไม่เคย 5 7 7 
รวม 20 20 40 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงถึงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานที่ปัจจุบันยังคงมีอาการอยู่ของผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรม 

 
ปัจจุบันยังมีอาการ

ผิดปกติหรือเจ็บป่วย
จากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (คน) 
รวม 

หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญรงค์ 

ยังมีอยู่ 15 13 28 
ไม่มี 5 7 12 
รวม 20 20 40 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงถึงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน ความถ่ีที่เกิดและระดับความรุนแรงของผู้
ประกอบอาชีพหัตถกรรมกะลา 
 

อาการ มีอาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

ปวดต้นคอ 5 3 2 1 15 4 1 
ปวดไหล่ 9 7 2 - 18 1 1 
ปวดหลัง 4 4 - - 15 4 1 
ปวดแขน 4 2 2 1 17 3 - 
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อาการ มีอาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

 ปวดเอว 2 2 - - 19 1 - 
ปวดเข่า 1 1 - - 18 2 - 
 ปวดขา 2 1 1 - 18 2 - 
ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

2 1 1 - 20 - - 

แสบตา 5 3 2 - 19 1 - 
ปวดตา 7 3 5 2 17 2 1 
ตาพร่า 2 1 1 - 17 3 - 
คันที่ผิวหนัง 2 - 2 - 18 2 - 
 เจ็บแสบจมูก 4 4 - - 17 1 2 
ปวดศีรษะ 2 2 - - 15 5 - 
อ่อนเพลีย 5 5 - - 17 3 - 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงถึงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน ความถ่ีที่เกิดและระดับความรุนแรงของผู้
ประกอบอาชีพ เบญจรงค์ 
 

อาการ มีอาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

ปวดต้นคอ 19 14 - - 19 - - 
ปวดไหล่ 2  2 - - 2 - - 
ปวดหลัง 15 5 2 - 5 - - 
ปวดแขน - - - - - - - 
ปวดเอว 15 5 - - 15 - - 
ปวดเข่า - - - - - - - 
ปวดขา - - - - - - - 
ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

2 2 - - 2 - - 
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อาการ มีอาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
มีอาการ

หยุดพักจะ
หาย 

มีอาการ
เมื่อพักยังมี

อาการ 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

แสบตา - - - - - - - 
ปวดตา 18 15 3 3 17 3 - 
ตาพร่า 5 15 - - 5 - - 
คันที่ผิวหนัง - - - - - - - 
เจ็บแสบจมูก 5 5 - - 5 - - 
ปวดศีรษะ - - - - - - - 
อ่อนเพลีย - - - - - - - 
 
 4.2.2 การบาดเจ็บจากการท างาน  
  การบาดเจ็บจากการท างานที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หัตถกรรมทั้ง 2 อาชีพที่ศึกษานี้ พบว่า
ในหัตถกรรมกะลา ส่วนใหญ่ร้อยละ 85 เคยบาดเจ็บจากการท างาน  (ตารางที่ 4.8) ส่วนหัตถกรรมเบญจ
รงคส์่วนใหญ่ร้อยละ 50 เคยบาดเจ็บจากการท างาน (ตารางที่ 4.8)  
  ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมกะลาที่เคยมีการบาดเจ็บ คือ หกล้ม  วัตถุกระเด็นเข้าตา  โดนของมีคม
บาด ไฟดูด สารเคมีกระเด็นใส่ ถูกกระแทกจากของแข็ง ในหัตถกรรมกะลามีอาการบาดเจ็บที่พบมากที่สุด
คือ โดนของมีคมบาด  คิดเป็นร้อยละ 25  ความถี่ในการเกิดคือนานๆ ครั้ง อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง และ
รุนแรงปานกลาง การบาดเจ็บที่เกิดบ่อยประจ าทุกสัปดาห์คือการบาดเจ็บจากวัตถุกระเด็นเข้าตา  คิดเป็น
ร้อยละ 10 อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง  การบาดเจ็บที่เกิดบ่อยประจ าทุกเดือนคือการบาดเจ็บจากถูก
กระแทกจากของแข็ง คิดเป็นร้อยละ 10 อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง (ตารางที่ 4.9) 
  ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมเบญจรงค์ท่ีเคย มีการบาดเจ็บ คือ หกล้ม  วัตถุกระเด็นเข้าตา  ไฟดูด 

สารเคมีกระเด็นใส่   ในหัตถกรรมเบญจรงค์มีอาการบาดเจ็บที่พบมากที่สุดคือ หกล้ม   และสารเคมี
กระเด็นใส่  คิดเป็นร้อยละ 15 ความถี่ในการเกิดคือนานๆ ครั้ง และประจ าทุกเดือนตามล าดับ อาการอยู่
ในขั้นไม่รุนแรงของทั้งสองอาการมีเพียงการหกล้มบางส่วนที่มีอาการรุนแรงปานกลาง การบาดเจ็บที่เกิด
บ่อยประจ าเดือนคือการบาดเจ็บจากสารเคมีกระเด็นใส่  คิดเป็นร้อยละ 15 อาการอยู่ในขั้นไม่รุนแรง และ
อ่ืนๆ คือเป็นร้อยละ 5 คือการบาดเจ็บจากการถูกของหล่นทับ ความถ่ีในการเกิดคือเกิดข้ึนประจ าทุก
เดือน  (ตารางที่ 4.10) 
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ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การบาดเจ็บจากการ
ท างาน 

กลุ่มอาชีพ (คน) 
รวม 

หัตถกรรมกะลา หัตถกรรมเบญจรงค์ 
เคย 17 10 22 

ไม่เคย 3 10 18 
รวม 20 20 40 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมกะลา 
 

อาการ มีอาการ 
ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 

ประจ าทุก
สัปดาห์ 

ประจ าทุก
เดือน 

นานๆ ครั้ง ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

หกล้ม 2 - - 2 2 - - 
วัตถุกระเด็น
เข้าตา 

2  2 - - 2 - - 

โดนของมีคม
บาด 

5 - - 5 3 2 - 

ไฟดูด 2 - - 2 2 - - 
สารเคมี
กระเด็นใส่ 

3 - - 3 3 - - 

ถูกกระแทก
จากของแข็ง 

3 1 2 - 3 - - 

อ่ืนๆ - - - - - - - 
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ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บจากการท างานของกลุ่มตัวอย่างหัตถกรรมเบญจรงค์ 
 

อาการ มีอาการ 
ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 

ประจ าทุก
สัปดาห์ 

ประจ าทุก
เดือน 

นานๆ ครั้ง ไม่รุนแรง รุนแรงปาน
กลาง 

รุนแรงมาก 

หกล้ม 3 - - 3 2 1 - 
วัตถุกระเด็น
เข้าตา 

1 - - 1 1 - - 

โดนของมีคม
บาด 

- - - - - - - 

ไฟดูด 2 - - 2 2 - - 
สารเคมี
กระเด็นใส่ 

3 - 3 - 3 - - 

ถูกกระแทก
จากของแข็ง 

- - - - - - - 

อ่ืนๆ - - 1 - - - - 
 
4.3 การตรวจวัดและประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างานจะท าโดยการประเมินระดับอันตรายขั้นต้นว่าอยู่ใน
ระดับท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แล้วจึงท าการตรวจวัด ซึ่งท าการตรวจวัดในด้านแสงสว่าง เสียง ความ
ร้อน โดยในบางงานจะท าร่วมกันในพื้นท่ีเดียวกัน ส่วนบางงานก็แยกพ้ืนที่กันท างานการได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยข้างต้นจึงต่างกันดังนี้ 
  4.3.1 ระดับแสงสว่างในการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมของทั้งสองอาชีพ
หัตถกรรม โดยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ก าหนด
มาตรฐานแสงสว่างของงานหัตถกรรมกะลาก าหนดไว้ที่ 400 ลักซ์ ตรวจวัดได้ 250-300 ลักซ์ มาตรฐาน
แสงสว่างงานหัตถกรรมเบญจรงค์ก าหนดไว้ที่ 600 ลักซ์ ตรวจวัดได้ 300-370 ลักซ์ 
 4.3.2 ระดับเสียงในการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องเสียงที่ไม่เหมาะสมของอาชีพหัตถกรรมกะลา
ในส่วนงานที่ต้องมีการตัด การเจาะ  ส่วนงานหัตถกรรมเบญจรงค์ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ก าหนดมาตรฐานเสียง
ของการท างานในแปดชั่วโมงต่อวันก าหนดไว้ที่ 90 เดซิเบลเอ หัตถกรรมกะลาตรวจวัดได้ 91 เดซิเบลเอ 
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หัตถกรรมเบญจรงค์ตรวจวัดได้ 72 เดซิเบลเอ เนื่องจากหัตถกรรมเบญจรงค์กิจกรรมจะอยู่ติดถนนจะได้
ผลกระทบจากเสียงจากการจราจร 
 4.3.3 ระดับความร้อนในการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องความร้อนที่ไม่เหมาะสมของทั้งสอง
อาชีพหัตถกรรม โดยตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับความร้อน  แสงสว่าง  และเสียง  พ.ศ. 2549 
ก าหนดมาตรฐานความร้อนของงานเบาไว้ที่ 34 องศาเซลเซียส งานปานกลางไว้ที่ 32 องศาเซลเซียส ซึง
ลักษณะงานของหัตถกรรมกะลาเป็นงานปานกลาง ตรวจวัดได้ 32-34 องศาเซลเซียส ส่วนหัตถกรรม
เบญจรงค์ลักษณะงานเป็นงานเบา ตรวจวัดได้ 33-35 องศาเซลเซียส 
 
4.3 การมองสภาพปัญหาร่วมกัน 
  ขั้นตอนของการให้ผู้ประกอบอาชีพมองสภาพปัญหาร่วมกัน ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพมีความสามารถในการค้นหาปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่
เกิดข้ึนจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่แต่ละคนท าอยู่ และเพ่ือรับให้รับทราบถึงปัญหา
สุขภาพอนามัยจากการท างานทั้งท่ีตัวเองได้รับและที่เกิดในบุคคลอื่นด้วย โดยผู้ประกอบอาชีพได้มา
ร่วมกันคิด รับรู้และบอกเล่าประสบการณ์ในด้านปัญหาสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างาน 
  ในการด าเนินการข้ันตอนนี้ จะเริ่มจากการท าความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เข้าร่วม
ประชุมถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพทั้งหลายมีความสุขภาพท่ีดีปราศจากโรคหรือ
อันตรายจากการท างาน จากนั้นได้แบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ตามความเหมาะสมของจ านวนคนที่
เข้าร่วมประชุม โดยให้มีจ านวนกลุ่มย่อยประมาณ 5-7 คน โดยจะมีวิทยากรหรือผู้ด าเนินการกลุ่มประจ า
ในแต่ละกลุ่มย่อย จากนั้นวิทยากรประจ ากลุ่มย่อยจะแจกกระดาษให้สมาชิกในกลุ่มคนละ 1 แผ่น และท า
ความเข้าใจในรายละเอียดที่จะต้องท า โดยการมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มวาดภาพสภาพปัญหา
ปัจจุบันทางด้านสุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานหัตถกรรมที่ท าอยู่ลงในกระดาษเปล่าที่แจกให้ โดยให้
เวลาประมาณ 10 นาที ในกรณีท่ีบางคนวาดภาพไม่เป็น ก็จะให้ใช้การเขียนบรรยายสภาพปัญหาทางด้าน
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการท างานที่เป็นอยู่แทนได้ เมื่อทุกคนวาดภาพสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนเสร็จพร้อม
กันหมดแล้ว น ากระดาษท่ีวาดภาพของแต่ละคนมาติดท่ีกระดานบอร์ดหน้ากลุ่มเพ่ือให้ทุกคนได้เห็นภาพ
ของตนเองและของเพ่ือนๆ ในกลุ่ม จากนั้นจะให้สมาชิกกลุ่มย่อยแต่ละคนออกมาหน้ากลุ่มทีละคนเพื่อให้
ค าอธิบายความหมายภาพที่ตนเองวาด โดยใช้เวลาคนละประมาณ 5 นาที เมื่อด าเนินการเสร็จขั้นตอนนี้
ครบทุกคนแล้ว วิทยากรกลุ่มก็จะหาตัวแทนในกลุ่มเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้น าของกลุ่มย่อยและมอบหมาย
หน้าที่ให้เป็นผู้น าภาพเหล่านี้มารวมและสรุปถึงสภาพปัญหาของกลุ่ม โดยสรุปเขียนลงในกระดาษแผ่น
ใหญ่ที่ติดอยู่บนบอร์ดเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนได้เห็นและช่วยกันบอก อธิบาย ร่วมอภิปรายและให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานที่ชัดเจนขึ้นและตรงกับสภาพความ
เป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น (ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี เมื่อได้ภาพของสภาพปัญหารวมของกลุ่มย่อยแล้ว 
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ตัวแทนกลุ่มย่อยจะเป็นผู้น าภาพปัญหานั้นกลับมาน าเสนอในประชุมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง เป็นอันเสร็จผล
การประชุมของกลุ่มย่อยในข้ันแรก 
  หลังจากนั้นให้สมาชิกแต่ละกลุ่มย่อยกลับเข้าท่ีประชุมรวมของกลุ่มใหญ่ทั้งหมด เพื่อสู่ขั้นตอน
การสรุปภาพของสภาพรวมของปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ โดย
การให้ตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าที่ประชุม พร้อมทั้งน ากระดาษท่ีสรุปภาพรวมของกลุ่ม
ออกมา เพื่อท าหน้าที่ในการน าเสนอสรุปภาพของสภาพปัญหาของกลุ่มของตน พร้อมทั้งอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ซึ่งสามารถให้สมาชิกในกลุ่มย่อยได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้กรณีท่ีตัวแทน
อธิบายไม่ครบหรือมีความชัดเจนไม่พอ โดยใช้เวลาในการน าเสนอสภาพปัญหาของกลุ่มกลุ่มละ 10 นาที 
เมื่อตัวแทนกลุ่มได้มีการน าเสนอสภาพปัญหาของกลุ่มย่อยจนครบหมดทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้ว และน าภาพ
ปัญหาของแต่ละกลุ่มมาติดไว้ด้านหน้าของห้องเพ่ือให้เข้ารวมประชุมทุกคนได้เห็นและรับทราบภาพของ
ปัญหาของกลุ่มอื่นด้วย จากนั้นวิทยากรจะขออาสาสมัครตัวแทนของกลุ่ม 1 คน ออกมาท าหน้าที่ในการ
น าวาดภาพปัญหารวมของกลุ่มใหญ่ โดยดูจากภาพสภาพปัญหาที่ได้ของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มที่ได้น าเสนอ
ไปแล้วเพ่ือรวมเป็นภาพใหญ่รวมของปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ได้ภาพรวมทั้งหมดของสภาพปัญหา
สุขภาพอนามัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยให้สมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมได้
มีส่วนร่วมในการให้รายละเอียดข้อมูล ร่วมอภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ภาพของสภาพ
ปัญหาที่ผู้ประกอบอาชีพมีส่วนร่วมในการคิดและค้นหาปัญหา ซึ่งก็จะเสร็จสิ้นในขบวนการมองสภาพ
ปัญหาร่วมกัน ในการนี้วิทยากรจะท าหน้าที่ในการช่วยให้ค าอธิบายเพื่อให้สมาชิกท่ีประชุมเข้าใจใน
ขบวนการขั้นตอนรายละเอียดที่ท า 
 
4.4 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 
  ในการด าเนินการข้ันตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  (Job Safety Analysis) จะเป็น
ขั้นตอนที่ต่อจากข้ันตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมในครัวเรือนสามารถวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย ตามขั้นตอนต่างๆ  ในการท างาน (การ
ผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นขบวนการผลิต ) โดยการให้ผู้ประกอบอาชีพมาร่วมกันวิเคราะห์ตัวปัญหา
สุขภาพหรืออันตรายที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนการท างาน พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เพ่ือให้ทราบที่มาของการเกิดปัญหา รวมทั้งหามาตรการในการแก้ไข และป้องกันปัญหาหรืออันตรายที่
อาจเกิดข้ึนจากการท างาน 
  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis) มี 3 ขั้นตอนคือเลือกงานที่จะ
น ามาวิเคราะห์ จากนั้นด าเนินการวิเคราะห์ตามข้ันตอน 
  4.4.1 แบ่งงานที่น ามาวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ 
  4.4.2 ค้นหาอันตรายหรือแนวโน้มที่จะเกิดอันตราย 

1) ตามลักษณะการท างานที่ก่อให้เกิดอันตราย 
2) ตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมของงานที่ก่อให้เกิดอันตราย  
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4.4.3 ก าหนดมาตรการหรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขสภาพอันตรายในแต่ละข้ันตอน  
  การด าเนินการในข้ันตอนนี้จะเริ่มจากการท างานความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่เข้าร่วม
ประชุมถึงวัตถุประสงค์ของการท าขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย วิธีการวิเคราะห์ จากนั้น
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย 4 ตามความเหมาะสมของจ านวนคนที่เข้าร่วมประชุม โดยให้
มีจ านวนสมาชิกกลุ่มย่อยละประมาณ 5-7 คน ซึ่งถ้ามีกลุ่มอาชีพท่ีมีการท างานหลายประเภท ก็จะ
ด าเนินการแบ่งกลุ่มตามประเภทของงานที่ท า แล้วจัดกลุ่มย่อยให้มีจ านวนคนที่เหมาะสม จากนั้นแยก
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าตามกลุ่มย่อยที่แบ่งไว้ โดยจะมีวิทยากรหรือผู้อ านวยการกลุ่มประจ าในแต่ละกลุ่มย่อย 
และจะมีกระดาษอยู่บอร์ดให้ไว้แต่ละกลุ่ม เมื่อแต่ละกลุ่มย่อยพร้อมแล้ววิทยากรกลุ่มย่อยจะชี้แจงและท า
ความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องวิธีการข้ันตอนของการท างานการวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัย โดยจะเริ่มจากการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนต่างๆ  ของการท างาน (การผลิตตั้งแต่
เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นขบวนผลิต) จากนั้นให้วิเคราะห์ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไว้คือ ประเด็นเรื่องอันตราย
หรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน ประเด็นสาเหตุของการเกิดปัญหาหรืออันตราย และประเด็น
สุดท้ายคือมาตรการในการป้องกันอันตรายหรือการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาว่าในแต่ละข้ันตอนของการ
ท างานนั้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือท าให้มีปัญหาสุขภาพจากการท างานอะไรบ้าง ให้ช่วยกันคิดถึง
มาตรการด าเนินการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหานั้นๆ ในขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยนี้ 
จะเขียนเป็นตารางไว้ในกระดาษแผ่นใหญ่ที่ติดอยู่บนบอร์ดหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มโดยแบ่งตามหัวข้อที่
ต้องการให้วิเคราะห์ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงหัวข้อการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 

1. ………….. ………….. ………….. ………….. 
2. ………….. ………….. ………….. ………….. 
3. ………….. ………….. ………….. ………….. 
4. ………….. ………….. ………….. ………….. 
5. ………….. ………….. ………….. ………….. 

 
  ในการด าเนินการข้ันตอนนี้จะให้ตัวแทนของกลุ่มย่อยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการเป็นผู้น ากลุ่มในการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้เวลาส าหรับกลุ่มย่อยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่อได้
ผลสรุปของกลุ่มย่อยในการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแล้ว จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มย่อย
ช่วยกันคิดกิจกรรมที่จะกระท าท่ีด าเนินการแล้วสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยจากการท างานที่
เกิดข้ึนได้จึงเสร็จสิ้นการด าเนินของกลุ่มย่อย จากนั้นจะเป็นการประชุมรวมกลุ่มใหญ่ โดยให้ตัวแทนของ
กลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลการประชุมของกลุ่ม จากนั้นจะเป็นการสรุปผลของการวิเคราะห์
งานในภาพรวามของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพทั้งหมด และช่วยกันวิเคราะห์ว่าในปัญหาสุขภาพอนามัยจาก
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การท างานที่เกิดขึ้นและในแนวทางมาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีการ
ด าเนินการกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์ และสามารถช่วยให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้องการ เมื่อก าหนดกิจกรรมที่เป็นความ
ต้องการจากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว จะหาอาสาสมัครคณะท างานเป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพ (ประมาณ 4-5 
คน) ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการในบางเรื่องท่ีชาวบ้านเองสามารถที่จะด าเนินการด้วยตนเองได้ 
  ส าหรับกิจกรรมในเรื่องใดท่ีชาวบ้านไม่สามารถด าเนินการได้เองนั้น ทางผู้วิจัยจะวิเคราะห์ว่ามีใน
อะไรบ้าง และจะต้องด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ในกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 4.4.4 วิเคราะห์งานกลุ่มหัตถกรรมกะลา 
    1) ตัวแทนกลุ่มการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัญหาด้านต่างๆ 
           (1) คุณ ชาติชาย  ติ่นโสภา 
     (2) คุณสุดเทพ   เคราไพมาส 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
1.คว้านเนื้อมะพร้าว
ออกจากกะลามะพร้าว 
 
 
2.ขัดกะลามะพร้าวด้วย
แปรงลวด 
 
 
3.ใช้เลื่อยวงเดือนตัด
มะพร้าวแบ่งครึ่ง 
 
 
4.เจาะลายและตกแต่ง 
 
 
 
 
5.ทาแสล๊คเคลือบเงา

-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (โฮลซอร์) 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (แปรงขัด) 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (เลื่อยวงเดือน) 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (เลื่อยวงเดือน) 
 
 
-แปรงส าหรับทา 

-หัวโฮลซอร์ทิ่มเข้าไปที่มือ
ของผู้ปฏิบัติ 
 
 
-แปรงลวดที่ติดกับมอเตอร์
อาจบาดเข้าที่มือของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 
 
-เลื่อยวงเดือนมีความคม
มากอาจตัดอวัยวะของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 
 
-เลื่อยวงเดือนมีความคม
มากอาจตัดอวัยวะของ
ผู้ปฏิบัติงานได้ และแสง
อาจจะไม่เพียงพอ 
 
-สารเคมีที่สูดดมอาจ

-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
 
-ระมัดระวังขณะท างาน
และปฏิบัติงานบนพื้นที่
เรียบและมั่นคง 
 
-ใช้ที่จับที่มั่นและ
ระมัดระวังอย่างมากใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน 
 
-ระมัดระวังอย่างมาก
ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานและ 
ต้องใช้แสงที่เพียงพอ 
 
-ใช้หน้ากากป้องกัน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
และประกอบ ก่อให้เกิดปัญหากับระบบ

ทางเดินหายใจ 
สารเคมีเบื้องต้นอาจใช้
ผ้าชุบน้ าหมาดๆปิด
บริเวณจมูกและปาก 

  
 ตารางที่ 4.13 แสดงปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
1.คว้านเนื้อมะพร้าว
ออกจากกะลามะพร้าว 
 
 
2.ขัดกะลามะพร้าวด้วย
แปรงลวด 
 
 
3.ใช้เลื่อยวงเดือนตัด
มะพร้าวแบ่งครึ่ง 
 
 
 
 
4.เจาะลายและตกแต่ง 
 
 
 
5.ทาแสล๊คเคลือบเงา
และประกอบ 

-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (โฮลซอร์) 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (แปรงขัด) 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (เลื่อยวงเดือน) 
 
 
 
-มอเตอร์ประดิษฐ์ 
เปลี่ยนหัวตามการ
ใช้ (เลื่อยวงเดือน) 
 
-แปรงส าหรับทา 

-ปวดหลัง และ ปวดเอว 
ระคายเคืองตา และ 
หายใจติดขัด 
 
-ปวดหลัง และ ปวดเอว 
ระคายเคืองตา และ 
หายใจติดขัด 
 
-ปวดหลัง และ ปวดเอว 
ระคายเคืองตา และ 
หายใจติดขัด 
 
 
 
-ปวดหลัง และ ปวดเอว 
ระคายเคืองตา และ 
หายใจติดขัด 
 
-ได้รับสารเคมีท าให้ระบบ
หายใจมีปัญหาและแสบตา
ได้ 

-แบ่งช่วงการท างาน
อย่างเหมาะสม และใส่
อุปกรณ์ป้องกันที่ดี 
 
-แบ่งช่วงการท างาน
อย่างเหมาะสม และใส่
อุปกรณ์ป้องกันที่ดี 
 
-แบ่งช่วงการท างาน
อย่างเหมาะสม และใส่
อุปกรณ์ป้องกันที่ดี 
 
 
 
-แบ่งช่วงการท างาน
อย่างเหมาะสม และใส่
อุปกรณ์ป้องกันที่ดี 
 
-ใส่อุปกรณ์ป้องการ
สารเคมีที่ครอบคลุม
บริเวณตาและจมูก 
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  4.4.5 วิเคราะห์งานกลุ่มหัตถกรรมเบญจรงค ์
    1) ตัวแทนกลุ่มการเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัญหาด้านต่างๆ 
      1) คุณ สริณี   พวงสุข 
      2) คุณ จินดา  ทับอับ 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงการศึกษาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 

1.สั่งซื้อถ้วยชามส าเร็จรูป 
 
 
 
2.จัดเตรียมสีส าหรับการ
เขียนลาย 
 
 
3.ท าการเขียนลาย 
 
 
 
 
 
4.น าเข้าเตาอบเพื่อให้สี
ติดกับตัวภาชนะเงางาม
และไม่หลุดลอกออก 

- 
 
 
 

พู่กัน และ สีส าหรับ
การเขียนลาย แสงไฟ
ที่เพียงพอ 

 
-พู่กัน และ สีส าหรับ
การเขียนลาย แสงไฟ
ที่เพียงพอ 
 
 
 
-เครื่องอบสี 

-อุบัติเหตุระหว่างการ
ท าการขนส่ง 
-อุบัติเหตุระหว่างการ
ท าการขนส่ง 
- 
 
 
 
-ปวดตา ปวดหัว และมี
อาการปวดหลังเมื่อยตัว 
 
 
 
 
-อาจท าให้เกิดการโดน
ลวก หรือถูกความร้อน
ท าให้เป็นแผลได้ 

-ระมัดระวังระหว่างการ
ยกและขนย้าย 
-ระมัดระวังระหว่างการ
ยกและขนย้าย 
- 
 
 
 
-จัดการแสงให้เพียงพอ
แก่การท างานและมี
ช่วงเวลาในการพัก 
 
 
 
-ระมัดระวังระหว่างการ
จัดท าการอบภาชนะ 
และจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันความร้อน
ส าหรับตัวผู้ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 4.15 แสดงปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แนวทางแก้ไขเบื้องต้น 
1.สั่งซื้อถ้วยชาม
ส าเร็จรูป 
 
 
 
2.จัดเตรียมสีส าหรับการ
เขียนลาย 
 
 
 
3.ท าการเขียนลาย 
 
 
 
 
4.น าเข้าเตาอบเพื่อให้สี
ติดกับตัวภาชนะเงางาม
และไม่หลุดลอกออก 

- 
 
 
 
 

พู่กัน และ สีส าหรับ
การเขียนลาย แสงไฟ
ที่เพียงพอ 
 
 
-พู่กัน และ สีส าหรับ
การเขียนลาย แสงไฟ
ที่เพียงพอ 
 
 
-เครื่องอบสี 

-มีอาการปวดเมื่อย 
บริเวณเอวหรือท่อนแขน 
 
 
 
-ได้รับสารเคมีจากสีที่ใช้
ท าให้เกิดอาการแพ้หรือ
เจ็บป่วยได ้
 
 
-เกิดอาการปวดตา
เมื่อยล้าเนื่องจากใช้
สายตาอย่างมากในการ
ท างาน 
 
-มีอาการปวดเมื่อย 
บริเวณเอวหรือท่อนแขน 
 

-ยกของให้ถูกวิธีด้วย
การนั่งลงแล้วหยิบ
ยกข้ึนจะท าให้หลังไม่
ต้องรับน้ าหนักเวลายก 
 
-ใส่หน้ากากปิดหน้า
แต่งตัวให้มิดชิด
ระมัดระวังระหว่างการ
เคลื่อนย้ายสารเคมี 
 
-ติดตั้งแสงในสถานที่
ท างานอย่างเพียงพอ
และมีเวลาพักระหว่าง
การท างาน 
 
-ยกของให้ถูกวิธีด้วย
การนั่งลงแล้วหยิบ
ยกข้ึนจะท าให้หลังไม่
ต้องรับน้ าหนักเวลายก 

  
4.5 การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย 
  หลังจากท่ีได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งในกลุ่มย่อย
และการน าเสนอผลประชุมในกลุ่มใหญ่ โดยในการวิเคราะห์งานเพ่ือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้น ยังมีการมองภาพได้ไม่กว้าง ซึ่งต้องมีการให้ค าแนะน าเทคนิควิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึน ส าหรับแนวทางในการปรับปรุงสภาพการท างานมีดังนี้ 
   4.5.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP) หัตถกรรมกะลา 
     1) งานคว้านเนื้อมะพร้าวออกจากกะลามะพร้าว  

   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์สายไฟของมอเตอร์และเครื่องมือต่างๆให้อยู่ 
   ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
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   ขั้นตอนที่ 3 ท าการติดตั้งหัวโฮลเซอร์เข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความระมัดระวัง 
   ตรวจสอบดู ให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวโฮลเซอร์เข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือ 
   ป้องกันไม่ให้หัวโฮลเซอร์หลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
   ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา 
   นิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับดวงตาและมือ 
   ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมาสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึกเม่ือยล้า 
   ควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้ 
   เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณท่ี 
   ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที่ 

   2) งานขัดกะลามะพร้าว  
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของมอเตอร์สายไฟของมอเตอร์และเครื่องมือต่างๆให้อยู่ 
   ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 ท าการติดตั้งหัวแปรงลวดเข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความระมัดระวัง
ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวแปรงลวดเข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้หัวแปรงลวดหลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้  

   ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา 
    นิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ  
   เกิดข้ึนกับดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

        ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมาสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึกเม่ือยล้า  
      ควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้  

    เกิดอันตรายได้ 
      ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณท่ี 
       ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที่ 
  3) งานใช้เลื่อยวงเดือนตัดกะลามะพร้าว 
      ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
      ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของตัวเลื่อยวงเดือน ใบเลื่อยว่าประกอบอยู่ด้วยกันดี 
      และไม่ช ารุด สายไฟเลื่อยวงเดือนและเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  
     ก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

   ขั้นตอนที่ 3 ท าการติดตั้งใบเลื่อยเข้ากับตัวมอเตอร์ด้วยความระมัดระวังตรวจสอบดู 
   ให้แน่ใจว่าท าการติดตั้งใบเลื่อยเข้ากับตัวมอเตอร์แน่นสนิทดีแล้วเพ่ือป้องกันไม่ให้ใบ  
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   เลื่อยหลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
      ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา 
      นิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ  
     เกิดข้ึนกับดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 

   ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึกเม่ือยล้า  
   ควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้  
   เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณท่ี 
   ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที่  

  4) งานเจาะลายกะลามะพร้าว 
   ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ให้พร้อม 
   ขั้นตอนที่ 2 ตรวจเช็คสภาพของตัวแท่นเจาะ หัวเจาะว่าประกอบอยู่ด้วยกันดีและไม่ 
   ช ารุด สายไฟแท่นเจาะและเครื่องมือต่างๆให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานก่อนลงมือ  
   ปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 3 ท าการติดตั้งหัวเจาะเข้ากับแท่นเจาะด้วยความระมัดระวังตรวจสอบดูให้ 
   แน่ใจว่าท าการติดตั้งหัวเจาะเข้ากับแท่นเจาะแน่นสนิทดีแล้วเพ่ือป้องกันไม่ให้หัวเจาะ  
   หลุดขณะปฏิบัติงานท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 
   ขั้นตอนที่ 4 สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับงานเช่น แว่นตา 
   นิรภัย ถุงมือป้องกันการบาด หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ  
   เกิดข้ึนกับดวงตา มือ และระบบทางเดินหายใจ ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน 
   ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอหากเริ่มรู้สึกเม่ือยล้า  
   ควรหยุดพักก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติงานต่อไม่ควรผืนปฏิบัติงานต่อเพราะอาจท าให้  
   เกิดอันตรายได้ 
   ขั้นตอนที่ 6 หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรท าความสะอาดบริเวณท่ี 
   ปฏิบัติงานและเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เก็บเครื่องมือต่างๆให้เข้าที่  

  4.5.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP) หัตถกรรมเบญจรงค์ 
   1) สั่งซื้อถ้วยชามส าเร็จรูป (กรณีต้องขนย้ายเข้าพ้ืนที่เก็บ) 
      ขั้นตอนที่ 1 จัดท่าทางการขนย้ายที่เหมาะสมแล้วยกข้ึน ในกรณีชินงานที่มีน้ าหนัก 
       มาก ตอ้งใช้สองคนหามกะระยะและเฉลีย่น้ าหนกัให้พอดแีล้วลุกพร้อมกัน หากยก  
       คนเดยีวจะเกิดอาการเกร็ง เป็นสาเหตขุองอาการปวดแขน  
      ขั้นตอนที่ 2 การวางลงต้องจัดท่าทางให้เหมาะสมเช่นกัน มิเช่นนั้นอาจจะเกิดการ 
       บาดเจ็บจากการหล่นทับ หรอืการบาดเจบ็จากการเกร็งกล้ามเนือ้  

2) จัดเตรียมสีส าหรับการเขียนลาย 
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    ขั้นตอนที่ 1 ใสถุงมือ แวนตา หน้ากากปิดจมูกและปาก เพื่อป้องกันสีหกใส่ กระเด็น  
    ใส่อวัยวะต่างๆ   
    ขั้นตอนที่ 2 ผสมสีแต่พอปริมาณที่สามารถใช้ได้หมดและไม่เหลือทิ้ง ต้องหยิบจับ  
    ด้วยความระมัดระวัง ในต าแหน่งที่สามารถใช้งานได้ถนัด 
    ขั้นตอนที่ 3 เก็บภาชนะใส่สีเข้าท่ีเก็บทันที หากเปื้อนสีที่ผิวหนังที่ไม่ได้ป้องกัน ต้อง  
    ล้างออกทันที่เพราะสารเคมีในส่วนผสมของสีอาจจะเข้าสู่ร่างกายได้  
3) ท าการเขียนลาย 
    ขั้นตอนที่ 1 จัดท่านั่งที่เหมาะสม มีพื้นที่มากพอในการขยับตัว ขยับเก้าอ้ี เพื่อ  
    เปลี่ยนอิริยาบถ 
    ขั้นตอนที่ 2 จัดต าแหน่งไฟให้พอเหมาะกับพ้ืนที่ที่ต้องการวาดลวดลาย 
    ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท างานผ่านไประยะเวลาหนึ่งหากเกิดอาการปวดตา ต้องหยุดพัก  
    และละสายตาจากงาน แล้วมองไปในมุมกว้างหรือไกลๆ แล้วค่อยเริ่มใหม่  
    ขั้นตอนที่ 4 หากรู้สึกปวดเมื่อก็ต้องหยุดแล้วเปลี่ยนท่าทางการท างาน หรือหยุดพัก  
    ชั่วคราว แล้วค่อยเริ่มใหม่ 
 4) น าเข้าเตาอบเพื่อให้สีติดกับตัวภาชนะเงางามและไม่หลุดลอกออก 

           ขั้นตอนที่ 1 จัดท่าทางการขนย้ายที่เหมาะสมแล้วยกข้ึน ในกรณีชินงานที่มีน้ าหนัก 
        มาก ตอ้งใช้สองคนหามกะระยะและเฉลีย่น้ าหนกัให้พอดแีล้วลุกพร้อมกัน หากยก  

     คนเดียวจะเกิดอาการเกร็ง เป็นสาเหตุของอาการปวดแขน หากเตาเพ่ิงผ่านการเผา 
     มาและยังไม่เย็นสนิทต้องเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นห้ามให้ผิวหนังสัมผัสกับผนัง  
     เตาเด็ดขาด 
    ขั้นตอนที่ 2 การจัดวางภาชนะในเตาต้องเฉลี่ยน้ าหนักที่เหมาะสมในแต่ละชั้นของ 
    การวาง และต้องระมัดระวังในกรณีเตายังร้อนอยู่ 
    ขั้นตอนที่ 3 ส ารวจความเรียบร้อยทั้งภายในเตาและนอกเตา และจุดเตา 
    ขั้นตอนที่ 4 ระหว่างการเผาต้องมีการสังเกตเตาหากเกิดความผิดปกติจะได้แก้ไขได้  
    ทันท่วงที และต้องไม่อยู่ใกล้เตามากเกินไปจนรู้สึกร้อน เพราะจะส่งผลต่อผิวหนัง  
     โดยตรง 
    ขั้นตอนที่ 5 เมื่อผิวงานสุกแล้วต้องรอให้เตาเย็นพอที่จะเอาภาชนะออกมาได้อย่าง

ปลอดภัย โดยขนย้ายด้วยความระมัดระวังเหมือนตอนเอาเข้าเตา 
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สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  ในการประชุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมจนเกิดการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ โดยร่วมกันมองสภาพปัญหาจากการประกอบอาชีพ การร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัญหา และค้นหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย ( JSA) จากนั้นได้มีการก าหนดกิจกรรมที่
สามารถน าไปปฏิบัติเพื่อน าไปสู่รูปแบบการป้องกันอันตรายจากงานหัตถกรรม กิจกรรมที่ได้ก าหนดขึ้น
โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนั้น มีกิจกรรมบางส่วนที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถน าไปด าเนินได้เอง และในบาง
เรื่องต้องการความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ โดย
ประเด็นการปรับปรุงสถานที่ท างานและสิ่งแวดล้อมในการท างาน จะใช้กิจกรรม 5 ส. จะท าให้เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบัติที่ง่ายขึ้น ในการอบรมนั้นโดยทั่วไปผู้ประกอบอาชีพมักไม่ต้องการจะหยุดงานโดยไม่
จ าเป็นเพราะจ าท าให้ขาดรายได้ และถ้าเนื้อหามากก็จะเกิดความเบื่อหน่าย และทยอยกันกลับ ดังนั้นจึง
ต้องเลือกหัวข้อที่ส าคัญและเห็นผลที่ชัดเจน 
  การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพในการป้องกันอันตรายจากการท างาน จะให้ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าไป
ให้ความรู้ในอันตรายจากการท างานในบางเรื่อง เช่น อันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือกลต่างๆ หรือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน เรื่องอันตรายจากสารเคมีสารระเหย การเข้าสู่ร่างกายของสารเคมี 
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย และผู้ประกอบอาชีพมีความต้องทราบถึงวิธีการในการป้องกัน
อันตรายจากการท างาน โดยเนื้อหาแท้จริงคือการป้องกันการเจ็บป่วย การปวดกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่เคยเป็นหรือก าลังเป็น มากกว่าอันตรายจากสารเคมีที่เห็นผลไม่ชัดเจน 
และหลังจากนั้นนักวิจัยได้เข้าไปประเมินผลการด าเนินงานในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเป็นระยะๆ โดยศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม พูดคุยซักถามเชิงลึก จากบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน และจากการ
จัดการสภาพแวดล้อมในการท างานซึ่งได้ข้อมูลดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผลการด าเนินงานกลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
 กลุ่มหัตถกรรมกะลา ส่วนใหญ่จะมีการท างานลักษณะที่รวมกลุ่มกันท าในบ้านของผู้น ากลุ่ม แต่มี
งานบางอย่างที่ต่างคนต่างท ากันมาเองจากท่ีบ้าน แล้วส่งมาท าต่อที่กลุ่ม ในการประชุมร่วมกันเพื่อค้นหา
ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนมาก ท าให้ได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์และครอบคลุมลักษณะงานและทราบถึงปัญหาทั้งหมด 
  จากการค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มนั้น โดยทั่วไป
จะมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บของร่างกาย จากการถูกบาด เจาะ ที่เกิดจากการใช้เครื่องจักรกลที่ผิด

www.ssru.ac.th



53 

 

ประเภท ช ารุด ถูกไฟฟ้าดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ขาดการบ ารุงรักษา ถูกเศษวัสดุกระเด็นใส่จากการขัด
วัตถุดิบด้วยเครื่องขัด ปัญหาจากฝุ่นละอองจากกระบวนการขัด เจาะ ปัญหาการมึนงงจากการสูดดมสาร
ระเหยจากการเคลือบเงา นอกจากนั้นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของกลุ่มอาชีพคือปัญหาท่าทางในการท างาน
ที่ไม่เหมาะสม การท างานที่มีการใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีการท างานติดต่อกันเป็น
เวลานาน เช่น กล้ามเนื้อมือ ไหล่ แขน ขา และปวดกระดูดสันหลัง  
  ดังนั้น เห็นว่างานประเภทนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่กันท า ในสถานที่ท างานเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ 
ท าให้ปัญหาที่เกิดมีลักษณะที่ไม่ต่างกัน การปรับปรุงสถานที่ท างานจึงสามารถท าได้ง่าย และใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ ส่วนงานที่น ากลับไปท าที่บ้านเห็นว่าควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในลักษณะงานที่แตกต่างกัน
จากงานที่ท าในกลุ่ม  ส่วนปัญหาที่เกิดข้ึนกับกลุ่มล้วนเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไข้ได้โดยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ที่อาจจะท าได้อยากแต่สามารถท าได้ โดยต้องใช้ระยะเวลา และกลุ่มผู้วิจัยจะต้องคอยติดตาม
อย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมดังกลายได้รับการเปลี่ยนแปลง ปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาสุขภาพ
ที่เกิดจากอาการปวดตามอวัยวะของร่างกายที่มีการท างานติดต่อกันนานๆ ก็จะมีอาการปวด ฉะนั้นการให้
ความรู้โดยการอบรมในเรื่องท่าทางการท างานที่เหมาะสม การปรับปรุงช่วงพักระหว่างงาน และการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายจะสามารถป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วย ปวดเมื่อยจากการ
ท างานได้ 
  การปรับปรุงสภาพการท างาน พบว่า ในสถานที่ท างานที่มีผู้ประกอบอาชีพรวมกันท างานหลายๆ 
คน ได้มีการจัดแยกงานในขั้นตอนการขัด เจาะ บัดกรี ตัด แต่ง ด้วยเครื่องจักร ให้ออกห่างจากงานอ่ืนๆ ที่
ไม่เก่ียวข้องกับการขัด เจาะ บัดกรี ตัด แต่ง มีการจัดการด้านการระบายอากาศในบริเวณสถานที่ท างาน
ได้ดี การเพิ่มความสว่างให้เหมาะสม และเจ้าของบ้านหรือผู้น ากลุ่มได้เข้าร่วมประชุมการวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัยได้ปรับปรุงบริเวณท่ีท างานเพ่ือลดอันตรายจากสารเคมีโดยแยกงานส่วนที่มีการใช้
สารเคมีออกไปจากงานที่ไม่เก่ียวข้อง มีการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านในกลุ่มอย่างเป็นระเบียบมีระบบที่ดี 
มีการก าจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดหาภาชนะในการใส่เศษวัสดุ ชิ้นงานที่เสร็จขอบรรจุภัณฑ์ ที่
เก็บบรรจุภัณฑ์ ที่เก็บสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สารเคมีระหว่างท างาน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างท างาน และหลังจากนั้นได้  
  ส าหรับด้านการยศาสตร์ ( Ergonomic) ได้มีการปรับปรุงในบางเรื่อง เช่น ผู้ท างานที่มีอาการปวด
บริเวณมือเนื่องจากการขัด เจาะ ตัด แต่ง ในส่วนของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ได้มีการแก้ไขโดยการ
แนะน าให้ลดจ านวนเวลาท ากิจกรรมดังกล่าวให้น้อยลงในแต่ละครั้ง โดยหยุดไปท ากิจกรรมอ่ืนแทน หรือ
สลับหน้าที่กันท างานของสมาชิกท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกัน ท าให้ไม่ต้องออกแรงมากช่วยลดอาการ
ปวดกล้ามเนื้อมือและแขน ในด้านท่าทางในการท างานมีหลายคนได้ปรับปรุงที่นั่งท างานเพื่อให้นั่งสบาย
ขึ้นไม่ปวดหลังไม่ปวดก้น และปรับการท างานที่มีการก้มๆ เงยๆ มากในการท างาน โดยการจัดหาวัสดุเพื่อ
ปรับระดับหน้างานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็บางกลุ่มที่สามารถท าได้ แต่บางกลุ่มก็ยังท างานในลักษณะเดิม 
ต้องใช้เวลาในการจัดการเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องงบประมาณ และความไม่ถนัด ซึ่งเป็นเรื่อง
อาจท าอยากแต่ก็สามารถท าได้เพ่ืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
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 5.1.2 ผลการด าเนินงานกลุ่มหัตถกรรมเบญจรงค์ 
  ในกลุ่มอาชีพเบญจรงค์  จะมีระยะเวลาการท างานที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 
และการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการท างาน  โดยในกระบวนการท างานมีเพียงขั้นตอนการเขียนลาย ขั้นตอน
การเผา และขั้นตอนบรรจุภัณฑ์เท่านั้น โดยในกลุ่มแต่ละกลุ่มจะไม่มีขั้นตอนการปั้น เนื่องจากจะรับ
วัตถุดิบส าเร็จ (งานปั้น) จากที่อ่ืนมาเขียนลาย เผา และบรรจุภัณฑ์ ท าให้ทั้งในช่วงที่มีการเข้าร่วมประชุม
กลุ่มเพ่ือค้นหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้น มีผู้เข้าร่วมประชุมน้อย เนื่องจาก
ต้องมีการเตรียมวัตถุดิบไว้แล้ว ถ้าทิ้งช่วงไปนานเกินจะแห้งท าให้งานออกมาไม่สวย ในบางกลุ่มที่อยู่
ในช่วงการเผาต้องมีการเฝ้าเตาในช่วงเวลานั้น ดังนั้นในแต่ละกลุ่มจึงส่งตัวแทนเข้ารวมประชุมน้อย 
ส าหรับช่วงหลังจากมีการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้เล่าสภาพปัญหา จนถึงแนวทางแก้ไขต่างๆ ที่ได้
ประชุมให้กลุ่มรับทราบและร่วมกันแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
  งานการเขียนลาย โดยทั่วไปในแต่ละกลุ่มจะมีปัญหาเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอต้องใช้หลอดไฟ
เพ่ิมเติม ปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของกลุ่มอาชีพคือปัญหาท่าทางในการท างานที่ไม่เหมาะสม การท างานที่มี
การใช้กล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะที่มีการท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน เช่นกล้ามเนื้อมือ ไหล่ 
และแขน รวมถึงระยะเวลาพักระหว่างงาน ซึ่งส่วนใหญ่ใหญ่จะมีการปฏิบัติตามกัน มีการปรับปรุงบ้างแต่
เป็นบางส่วน ปัญหาจากฝุ่นละอองจากการขัด จากเตาเผา ยังมีผู้ให้ความส าคัญน้อยอยู่ 
 ดังนั้น เห็นว่างานประเภทนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่กันท า และมีสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน ท าให้
ปัญหาที่เกิดมีลักษณะที่แตกต่างกันด้วย จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเข้าช่วยให้ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
การท างานตามลักษณะงานและสถานที่ท างาน ปัญหาที่พบเกือบทั้งหมดจะเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
อาการปวดตามอวัยวะของร่างกายที่มีการท างานติดต่อกันนานๆ ก็จะมีอาการปวด ฉะนั้นการให้ความรู้
โดยการอบรมในเรื่องท่าทางการท างานที่เหมาะสม การปรับปรุงช่วงพักระหว่างงาน และการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการออกก าลังกายจะสามารถป้องกันอันตรายจากการเจ็บป่วย ปวดเมื่อยจากการท างานได้ 
  การปรับปรุงสภาพการท างาน พบว่า ในสถานที่ท างาน มีการจัดการด้านการระบายอากาศใน
บริเวณสถานที่ท างานได้ดี การเพิ่มความสว่างให้เหมาะสม มีการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านในกลุ่มอย่าง
เป็นระเบียบมีระบบที่ดี มีการก าจัดขยะอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดหาภาชนะในการใส่เศษวัสดุ เครื่องมือ 
ชิ้นงานที่เสร็จขอบรรจุภัณฑ์ ที่เก็บบรรจุภัณฑ์ ที่เก็บสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สารเคมีระหว่างท างาน ซึ่ง
สามารถช่วยป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระหว่างท างาน และหลังจากนั้นได้  
  ส าหรับด้านการยศาสตร์ ( Ergonomir) ได้มีการปรับปรุงในบางเรื่อง เช่น ผู้ท างานที่มีอาการปวด
บริเวณแขนเนื่องจากการวาดลวดลาย ได้มีการแก้ไขโดยการแนะน าให้นั่งในท่าทางท่ีสบายขึ้นมีการใช้
ฟองน้ าลองนั่ง เพื่อความสบายตัวลดอาการปวดหลังปวดก้นได้อย่างดี 
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย  
  การติดตามผลการเรียนรู้ปัญหา การป้องกันและปรับปรุงแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพงานหัตถกรรมท้ัง 2  กลุ่ม คือ หัตถกรรมกะลามะพร้าว และหัตถกรรม
เบญจรงค์ หลังจากท่ีผ่านขั้นตอนการมองสภาพปัญหาจากการประกอบอาชีพร่วมกัน การวิเคราะห์งาน
เพ่ือความปลอดภัย และการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการท างาน
โดยที่เข้าไปติดตาม สังเกตการณ์ และการพูดคุยอย่างเจาะลึกในปัญหาทางด้านสุขภาพ รวมทั้งการให้
ข้อเสนอแนะในบางเรื่องเพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพน าไปปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงในทางท่ีดีขึ้น พบว่าผู้
ประกอบอาชีพแต่ละกลุ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานแตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยในหลายๆ ด้าน ดังนี้ 
 5.2.1 ลักษณะของงาน 
 งานบางอย่างต้องมีการท าอย่างต่อเนื่อง ข้อจ ากัดของงานบางอาชีพ และลักษณะของการจ้างใน
อาชีพนั้นๆ รวมทั้งความยากง่ายของสิ่งที่ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในแต่ละเรื่อง 
 5.2.2 ประเภทของปัญหาสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 
 อันตรายหรือปัญหาที่เกิดจากการท างาน ถ้าสามารถท าให้เกิดอาการหรือผิดปกติให้เห็น หรือเคย
ได้รับแล้ว ผู้ประกอบอาชีพจะให้ความส าคัญและร่วมมือในการแก้ปัญหา และจะมีประสบการณ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ต่างจากงานที่มีอันตรายที่ให้ผลในระยะยาว ผู้ประกอบอาชีพจะให้
ความส าคัญและร่วมมือในการแก้ปัญหาน้อยกว่า 
 5.2.3 การรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพ 
 การรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพจะท าให้เกิดการพูดคุย การตัดสินใจ และการร่วมมือในการ
แก้ปัญหา ทั้งนี้การรวมตัวยังอาจหมายถึงการรวมตัวในกลุ่มที่ประกอบอาชีพหรือมาร่วมท างานด้วยกันใน
สถานที่เดียวกัน ซึ่งพบว่าในอาชีพเดียวกันก็มีความแตกต่างกันไปในบางบ้านที่ท างานด้วยกัน โดยจะพบ
การร่วมมือในการป้องกันอันตรายได้ดีในบ้านที่มีการรวมกันที่ดี มีการพูดจาสังสรรค์ และยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งการให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหาของเจ้าของสถานที่หรือผู้น ากลุ่มย่อย ซึ่ง
เป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญหา อีกท้ังปัจจัยที่ส าคัญคือความเกรงใจกัน จะท าให้ช่วยในการจัดการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการท างานด้วย 
 5.2.4 ผู้น าของกลุ่มอาชีพ 
 ในหัตถกรรมที่สามารถมีผู้น าของกลุ่มอาชีพในการท างานที่เป็นตัวแทนแล้วจะมีการยอมรับและ
รวมตัวกันในการช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีกว่า กลุ่มหัตถกรรมท่ีไม่มีผู้น า ทั้งนี้การที่มีผู้น ากลุ่มท่ีดีก็สามารถ
เกิดความร่วมมือที่ดีได้ ผู้น ากลุ่มอาจได้มาจากผู้ที่เคยเป็นผู้น าในด้านอ่ืนเช่น อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐานที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมด้วยแล้วจะได้รับการยอมรับ ด้วยที่มีภาวะผู้น าและมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการท างานหัตถกรรมนั้นๆ  
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 5.2.5 ข้อจ ากัดของความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง 
 การแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยในบางเรื่อง ระดับความรู้ ความเข้าใจในบางเรื่องท่ียากๆ หรือ
ในเรื่องที่เห็นผลกระทบไม่ชัดเจนหรือใช้เวลานาน ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเข้าไปให้ค าแนะน าจาก
บุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
เรื่องอย่างถูกวิธี เนื่องจากปัญหาบางอย่างถ้าใช้ภูมิปัญญา และประสบการณ์ของชาวบ้านเองแล้ว อาจ
ต้องใช้เวลานานในการหาหนทางแก้ไขปัญหา ซึ่งท าให้ระดับความรุนแรงของปัญหามีมาก และการแก้ไข
อาจไม่ได้ผลเท่าท่ีควร นอกจากนี้รูปแบบในการแก้ปัญหาก็ยังมีความแตกต่างจากปัญหาที่เกิดในโรงงาน
อุตสาหกรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาจะต้องประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมด้วย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 5.3.1 เวลาที่ใช้ในการอบรมข้ันตอนต่างๆ 
 การท าให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องเลือกในประเด็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
งานที่ท าและเป็นส่วนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่ผู้ประกอบอาชีพเกิดกาตระหนัก และจะต้องใช้ระยะเวลา
ไม่มาก ในกลุ่มอาชีพท่ีมีรายได้จากการท างานมาก อัตราการเกิดอันตรายมีมากเช่นกัน ผู้ประกอบอาชีพ
จะไม่อยากหยุดงานโดยไม่จ าเป็น ส าหรับกลุ่มอาชีพที่มีงานไม่สม่ าเสมอและมีรายได้จากการท างานไม่มาก
ซึ่งอัตราการเกิดอันตรายมีน้อยกว่า อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากกว่า 
 5.3.2 การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 
 ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมนั้น โดยทั่วไปจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย บางครั้งหยุดงานหลาย
สัปดาห์แล้วจึงกลับมาท าใหม่ หรือหยุดยาวในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ท าสวน เทศกาลงานบุญ สงกรานต์ 
ปีใหม่ แต่ช่วงที่กลับเข้ามาท าใหม่หากมีงานมากก็จะรับงานไว้มากแล้วก็เร่งท าทั้งวันทั้งคืน ดังนั้นอันตราย
ก็จะมีสภาพหรือรูปแบบที่ไม่แน่นอน รวมทั้งคนที่มีการท างานไม่สม่ าเสมอก็จะมองไม่ค่อยเห็นความส าคัญ
ของอันตรายและการป้องกันอันตรายจากการท างาน อีกทั้งการติดตามผลกระทบจากการท างานก็ท าได้
ยากด้วย 
 5.3.3 ผลกระทบจากการท างานต่อสมาชิกในครอบครัว 
 เนื่องจากงานหัตถกรรมที่ประกอบกันเป็นการท ากันที่บ้านพักอาศัย ซึ่งจะมีเด็กหรือสมาชิกใน
ครอบครัวอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงบ้านเรือนของเพ่ือนบ้านที่มักปลูกใกล้กัน มักพบปัญหา
เกี่ยวกับการท่ีบุตรหลานของผู้ประกอบอาชีพเข้ามาเล่นในบริเวณท่ีผู้ประกอบอาชีพท างาน ซึ่งจะได้รับ
ผลกระทบจากสารระเหยต่างๆ ที่ใช้เป็นส่วยผสมในกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการท างาน นอกจากนั้นยังมี
ฝุ่นละอองขนาดเล็กจ านวนมาก ตลอดจนการที่บุตรหลานที่เข้าไปหยิบจับสิ่งของมีคม เครื่องไม่เครื่องมือ 
การถูกทับด้วยของที่ตกจากที่สูง จนเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง จึงควรให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย 
 
 
 

www.ssru.ac.th



57 

 

5.4 การน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมส าหรับ

อาชีพอ่ืนๆนั้น สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

5.4.1ขั้นตอนการประชุมกลุ่มเพ่ือมองปัญหาร่วมกันในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ  
เพ่ือให้เกิดการค้นหาปัญหาและมองภาพปัญหาอาชีวอนามัยที่เกิดจากการประกอบอาชีพร่วมกัน

ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ อีกทั้งยังท าให้เกิดความตระหนักในด้านปัญหา และเกิดประสบการณ์การเรียนรู้
ในปัญหาอาชีวอนามัยกับผู้อื่น 

5.4.2 การวิเคราะห์งาน เพ่ือความปลอดภัย (Job Safety Analysis)  
การใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์

งาน เพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) แบบประยุกต์ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ 
  1) แบ่งงานที่น ามาวิเคราะห์ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ  

 2) ค้นหาอันตรายหรือแนวโน้มที่จะเกิดอันตราย 
ตามลักษณะการท างานที่ก่อให้เกิดอันตราย 
ตามลักษณะของสิ่งแวดล้อมของงานที่ก่อให้เกิดอันตราย  

3) การค้นหาสาเหตุที่ท าให้เกิดอันตราย 
ที่ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง 
จากสภาพของสิ่งแวดล้อม 

 4) หามาตรการหรือวิธีการในการป้องกันหรือแก้ไขสภาพอันตรายในแต่ละข้ันตอน  
ในการหามาตรการในการป้องกันอันตราย หรือแก้ไขสภาพปัญหานั้น ในมุมมองของชาวบ้าน

ในเรื่องของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ส่วนใหญ่มักจะคิดออกมาแต่ในการที่ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ความ
ระมัดระวังในการท างาน มากกว่าการปรับปรุงสภาพการท างานหรือการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการท างาน  

 5.4.3 การให้ความรู้พ้ืนฐานเพิ่มเติม 
ในการประกอบอาชีพหลายๆอาชีพ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะมีข้อจ ากัดในด้านความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องของอันตรายจากการท างานเฉพาะเรื่อง ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าในการประกอบ
อาชีพหัตถกรรมหลายๆ อาชีพจะมีปัญหาสุขภาพอนามัยจากการท างานที่มีลักษณะที่คล้ายๆ กันในบาง
เรื่อง และผลจากการก าหนดกิจกรรมท่ีต้องการในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ศึกษา ได้ผลออกมาว่าต้องการ
ได้รับความรู้หรืการอบรมเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน ในความรู้ด้านต่างๆ ซึ่งสรุปแล้วจะเป็นพ้ืน
ฐานความรู้ที่คล้ายคลึงกัน ดังนั้นการให้ความรู้เบื้องต้นหรือความรู้พ้ืนฐานในเรื่องดังกล่าวเหล่านี้สามารถ
ท าให้ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมอาชีพต่างๆ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในอันตราย การป้องกันอันตราย 
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม 
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5.4.4 ความรู้พื้นฐานที่ควรมีในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม 
1) การส่งเสริมสุขภาพในการท างาน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการบริหารร่างกาย ท่าบริหารที่

ใช้ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย การออกก าลังกาย ความรู้เรื่องการก าหนดระยะพักท่ี
เหมาะสมในช่วงการท างาน และการให้ความรู้ทางด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล 
            2) ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ ( Ergonomics) โดยเฉพาะทางด้านท่าทางในการท างาน
ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการท างาน ได้แก่ ท่าทางในการท างาน การออกแรงท างาน และการยกของ ที่
เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการปรับระดับความสูงของหน้างานให้เหมาะสมกับการ
ท างาน เป็นต้น 

3) การจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสม ได้แก่ การระบายอากาศในบริเวณท่ี
ท างาน การจัดแสงสว่างที่เหมาะสมกับงาน อันตรายจากเสียงและการป้องกันอันตราย การป้องกัน
อันตรายจากสารเคมีเบื้องต้น 
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ไพบูลย์ พานิชยการ. โรคหืด. กรุงเทพฯ: พิฆเณศ; 2526. 
พรรณี   ชูทัย   เจนจิต. จิตวิทยาการเรียนการสอน.  พิมพ์ครั้งที่  4 ; กรุงเทพ , บริษัทคอมแพคท์ 

พริ้นท์ จ ากัด, 2538 
มนตรี ตู้จินดาและคณะ. โรคภูมิแพ้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ยูนิตี้พับลิเคชั้น; 2529. 
  วงพันธ์  ลิมปเสนีย์และคณะ. มลภาวะอากาศ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ 
          มหาวิทยาลัย; 2540. 
วันเพ็ญ พัชรตระกูล และคณะ.การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพสายตาในกลุ่ม 
  ลูกจ้างที่ใช้สายตาท างานระยะใกล้ของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรปราการ.  

ส านักงานกองทุนสนับสนุนสุขภาพ และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ; 2548 
สุสัณหา ยิ้มแย้ม และคณะ. ศึกษาการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพของตนเองของแรงงาน  

นอกระบบงานไม้แกะสลัก ระยะที่ 1 (สภาพการท างานและสุขภาพ).ส านักงานกองทุน 
  สนับสนุนการวิจัย ; (2547) 
อัจฉรา   ธรรมาภรณ์ . จิตวิทยาการเรียนรู้.  ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2531  
อุดมลักษณ์ ศรีทัศนีย์. สถานการณ์คุณภาพอากาศในประเทศไทย . กรุงเทพฯ:  
               กรมอนามัย; 2538. 
Rachid, y. PM10 and TSP Concentration at Two Sites of Kuala Lumper Asian 
            Environment. [n.p.]; 1993. 
. 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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โครงการวิจัยเรื่อง  การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน  
    ในงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม   

 
กลุ่ม............................................. 
ชื่อ................................................ นามสกุล...................................................................................................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. อายุ...........ปี 
2. ระดับการศึกษา............................................................................ 
3. สถานภาพ 
 (........)  โสด 
 (........)  แต่งงาน 
 (........)  แต่งงานแล้วมีบุตรจ านวน...........คน 
 (........)  อ่ืนๆ ระบุ.............................................  
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.........................................คน 
 ชาย..................คน          หญิง....................คน 
6. ท่านประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลา................................................ 
7. ท่านเรียนรู้วิธีการท างานนี้อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
8. ท่านเคยประกอบอาชีพมาก่อนหรือไม่
.......................................................................................................................................................................... 
9. รายได้จากการประกอบอาชีพของท่านต่อเดือนประมาณเท่าไหร่
.......................................................................................................................................................................... 
10.ท่านมีแนวโน้มจะเปลี่ยนอาชีพไปท าอาชีพอ่ืนหรือไม่เพราะเหตุใด 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
11.ใน 1 สัปดาห์ท่านท างานทั้งหมดกี่วัน วันละกี่ชั่วโมง 
.......................................................................................................................................................................... 
12.ท่านเริ่มท างานตั้งแต่เวลา.....................น. ถึง ....................น. 
13.ปริมาณชิ้นงานที่ท่านสามารถท าได้ในเวลา 1 วัน .................................. ชิ้น 
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ตอนที่ 2  สถานที่ในการปฏิบัติงานและปัญหาในกาปฏิบัติงาน 
 
14.   ท่านคิดว่าสถานที่ท างานของท่านมีความปลอดภัยหรือไม่ 
 (........) ปลอดภัย  (ข้ามไปถามข้อ  16 ) 
 (........)  ไม่ปลอดภัย 
15.   สถานที่ท างานของท่านไม่ปลอดภัยอย่างไร 

15.1   แสงสว่างในการท างานเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
..................................................................................................................................................................... 
15.2  ท่านคิดว่าอากาศในสถานที่ท างานมีการถ่ายเทได้ดีหรือไม่อย่างไร  
..................................................................................................................................................................... 
15.3  ท่านคิดว่าในสถานที่ท างานมีเสียงรบกวนมากน้อยเพียงใด 
..................................................................................................................................................................... 

16.  สถานที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกหรือไม่อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
17.  ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่ท างานมากน้อยเพียงใด 
.......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................18
18.  ความคล่องตัวในการท างาน
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
19.  ความถนัดในการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
20.  ความช านาญการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของท่านมีมากเพียงใด  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
21.  อุบัติเหตุที่เกดจากการท างานเกิดข้ึนบ่อยเพียงใด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
22.  อาการการบาดเจ็บจากการท างานมากน้อยเพียงใด 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
 
23. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของทานมีอะไรบ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
 
24.ท่านเคยประสบอุบัติเหตุเหล่านี้จากการท างานหรือไม่ 
 
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ                                       ระดับความรุนแรง 
0 = ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเลย                                       1 =  ไม่รุนแรง 
1 = เป็นประจ าทุกสัปดาห์                                          2 = รุนแรงปานกลาง 
2 = เป็นประจ าทุกเดือน                                            3 = รุนแรงมาก 
3 = นานๆครั้ง 
 
25. หลังจากเกิดอุบัติเหตุท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร 
พบแพทย์ (  )      รักษาเองโดย..................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
26. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
27. หลังจากการเกิดอุบัติเหตุท่านมีวิธีการเช่นไรในการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ  
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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ตอนที่ 4 อาการเจ็บป่วยและโรคที่เกิดจากการท างาน 
 
28. ท่านเคยมีอาการเจ็บป่วยเหล่านื้จากการท างานหรือไม่ 
 
ความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุ                                        ระดับความรุนแรง 
0 = ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุเลย                                         1 =  ไม่รุนแรง 
1 = เป็นประจ าทุกสัปดาห์                                            2 = รุนแรงปานกลาง 
2 = เป็นประจ าทุกเดือน                                               3 = รุนแรงมาก 
3 = นานๆครั้ง 
 
29. หลังจากเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วท่านมีวิธีการรักษาอย่างไร 
พบแพทย์ (  )      รักษาเองโดย........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
30. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 
มี (  ) ระบุ ......................      ไม่มี (  )  (ข้ามไปตอบข้อ 32 ) 
31. การท างานมีผลต่ออาการป่วยที่เป็นโรคของท่านหรือไม่ 
ไม่มีผล (  )      มีผล (  ) คือ............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
32. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
33. หลังจากเกิดอาการป่วยจากการท างานท่าวมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไร  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
34. หากมีแนวทางในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานท่านคิดว่า
ท่านจะปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
35. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากมีการท าแนวทางในการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอัน
เนื่องมาจากการท างาน 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 

สัมภาษณ์ โดย ...................................... 
วันที่สัมภาษณ์ ...................................... 

เวลาที่ท าการสัมภาษณ์ ...................................... 
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ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 24 ของแบบสัมภาษณ์  

                           ความถี่ในการเกดิ                                                                     ระดบัความรุนแรง  

                            0   =   ไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลย                                                  1  =   ไม่รุนแรง 

                            1   =   ประจ าทุกสัปดาห์                                                           2  =   รุนแรงปานกลาง 

                            2   =   ประจ าทุกเดือน                                                              3  =  รุนแรงมาก 

                            3   =   นานๆครั้ง    

 

 

สาเหตุการ
เกิดอุบัติเหต ุ

 

ความถี่ในการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตุในการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ 

0 1 2 3 1 2 3    

หกล้ม           

วัตถุกระเด็น
เข้าตา 

          

โดนของมีคม
บาด 

          

ถูกไฟฟ้าดูด           

ถูกสารเคมี
กระเด็นหรือ

หกรด 

          

ถูกกระแทก
จากของแข็ง 

          

อื่นๆ ระบุ…           
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ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 28 ของแบบสัมภาษณ์  

               ความถี่ในการเกดิ                                                                                  ระดบัความรุนแรง  

                 0   =   ไม่เคยมีอาการเลย                                                                      1  =   ไม่รุนแรง 

                 1   =   มีอาการขณะท างานแต่เมื่อหยุดพักจะหาย                                  2  =   รุนแรงปานกลาง 

                 2   =   มีอาการขณะท างานและเมื่อพักจะยังมีอาการอยู่                         3  =  รุนแรงมาก 

                 3   =   มีอาการตลอดเวลา  

 

 
 

อาการ 

 

ความถี่ในการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตุในการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บป่วย 

0 1 2 3 1 2 3    

ปวดต้นคอ           

ปวดไหล่           

ปวดหลัง           

ปวดแขน           

ปวดเอว           

ปวดเข่า           

ปวดขา           

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

          

แสบตา           

ปวดตา           

ตาพร่ามัว           

คันที่ผิวหนัง           

เจ็บแสบจมูก           

ปวดศีรษะ           

เวียนศีรษะ           

อ่อนเพลีย           
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ภาคผนวก ข 

กฎกระทรวง 
เรื่องมาตรฐานแสงสว่าง เสียง และความร้อน 
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ภาคผนวก ค 

ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

และตรวจวัดสภาพแวดล้อม 
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
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ภาพประกอบกิจกรรมการตรวจวัดสภาพแวดล้อมหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยงานหัตถกรรมกะลามะพร้าว 
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ภาพประกอบกิจกรรมการการตรวจวัดสภาพแวดล้อมงานหัตถกรรมกะลามะพร้าว 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยงานหัตถกรรมเบญจรงค ์
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยงานหัตถกรรมเบญจรงค ์

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมตรวจวัดสภาพแวดล้อมงานหัตถกรรมเบญจรงค ์
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยงานหัตถกรรมเบญจรงค ์
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ภาพประกอบกิจกรรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยงานหัตถกรรมเบญจรงค ์
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