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   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และหามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่
ปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง โดยท าการศึกษาใน 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่างประปา ฝ่าย
ช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงานสุขาภิบาล แล้วท าการประเมินความเสี่ยงเพื่อเลือกกลุ่มประชากร 
หลังจากการประเมินความเสี่ยงแล้วได้กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า 
และฝ่ายงานสวน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 21 คน โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
การเจ็บป่วยและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มตัวอย่าง และการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการท างาน การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มตัวอย่าง ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหา
หรืออันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลการ
ด าเนินการเพื่อหาส่วนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม 
 

   ผลการศึกษา พบว่า ช่างซ่อมบ ารุงมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ จึงปฏิบัติงาน
ด้วยความเคยชินหรือตามประสบการณ์ ในบางครั้งจะชอบการท างานที่ท้าทายและมีความเสี่ยง 
แทนที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สาเหตุเพราะพนักงาน
ล้วนแต่ปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน จึงไม่ให้ความสนใจเรื่องความปลอดภัยในการท างานเท่าท่ีควร โดย
คิดว่าระวังตัวเป็นอย่างดีแล้ว และพนักงานจะปฏิบัติงานในท่าทางเดิมๆ เป็นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน เช่น ปวดต้นคอ 
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เกิดปัญหากับสุขภาพตา คือ อาการปวดตา เคืองตา ตา
พร่า และแสบตา และเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์  เช่น 
โดนของมีคมบาด โดนกระแทก การหกล้ม การตกจากที่สูง เป็นต้น   
 

 จากการวิจัยยังพบอีกว่า สาเหตุที่ส าคัญของปัญหาความปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง คือ การ
ที่นายจ้างให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท างานไม่มากเท่าที่ควร ไม่มีการบริหารจัดการ
เรื่องความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอ และเหมาะสมกับงาน  
 
ค าส าคัญ :  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง 

www.ssru.ac.th



ข 
 

Abstract 
 

Research Title  : Safety  of Maintenance Technicians in Suan Sunandha  
                Rajabhat University. 
Author       : Mr. Aran  kwanpan , Miss. Chanakarn pongsasanongkul 
Year            : 2012 
  

  This research aimed to study analysis and standard safety operator 
procedure, of Maintenance Technicians in Suan Sunandha Rajabhat University. The 
study samples were in 5 groups of people, is the Carpenter, the Plumber, the 
Electrician, the Gardener and the Sanitation. Select samples by Risk Assessment, The 
third group of samples is an electrician, the Gardener and the Sanitation. The sample 
included 21 participants.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.  
 

  So, Maintenance Technicians have confidence in their work. His work routine 
operations, or experience. Sometimes  like to work on challenging and risky. Do not 
use tools, personal protective equipment. Because employees are all working for a 
long time. A focus on safety in the workplace few. His is Operate in the same 
manner. For a long time, in environments that do not fit. Operate  Symptoms of 
illness, Such as Neck pain, arm pain, leg pain, low back pain and waist and knees. 
Problems with eyes, Such as Eye pain, eye blurry and burning eyes. Injuries from the 
accident in work weekly, The impact of falls and injuries hit by falling from a height. 
Health care when illness and injuries. 
 

  Major cause of safety problems of maintenance, the employer did not focus 
on safety in the workplace, no safety management is substantial. no knowledge is 
required and appropriate and no provision of adequate personal protective 
equipment appropriate to the task. 
 
Keyword : Safety performance. Safety Maintenance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
  งานวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
สวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งนี้ มา ณ ที่นี้ด้วย   
  ขอขอบคุณ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่คอยให้ค าปรึกษา รวมถึงช่วยตรวจแบบสัมภาษณ์ ขอบคุณ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย รุ่น 4 ทุกคนที่ช่วยเก็บข้อมูลภาคสนาม ขอขอบคุณกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า และฝ่ายงานสวน ที่ให้ข้อมูลและเข้าร่วมโครงการ 
รวมถึงตัวแทนของฝ่ายซ่อมบ ารุงที่ให้ความสะดวกในการลงพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง ตลอดจนการให้ข้อมูล
ต่างๆ ในการวิจัย 
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายงาน
ซ่อมบ ารุง ตลอดจนการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่องานด้านวิชาการต่อไป คุณค่าและประโยชน์
ทั้งหลายที่เกิดข้ึน  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแด่ บิดา  มารดา  ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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                 และระดับความรุนแรง ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน 
ตารางที่ 4.20 แสดงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมบ ารุง  39 
ตารางที่ 4.21 แสดงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน   39 
ตารางที่ 4.22 แสดงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  40 
         จากการท างาน  
ตารางที่ 4.23 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ท่ีเกิด  40 
          และระดับความรุนแรงของผู้ประกอบอาชีพ ฝ่ายสุขาภิบาล  
ตารางที่ 4.24 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ท่ีเกิด  41 
         และระดับความรุนแรงของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า  
ตารางที่ 4.25 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ท่ีเกิด  42 

       และระดับความรุนแรงของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน  
ตารางที่ 4.26 บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้ท างานนี้เคยได้รับอันตรายจากการท างานอาชีพ  42 
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ตารางที่ 4.27 แสดงความเหมาะสมของแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ  43 
         ฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
ตารางที่ 4.28 แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่าย  44 

       ช่างซ่อมบ ารุง  
ตารางที่ 4.29 แสดงความเหมาะสมด้านสภาพไฟฟ้าในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่าย 44 

      ช่างซ่อมบ ารุง  
ตารางที่ 4.30 แสดงความเหมาะสมด้านเสียงดังในการท างานของผู้ประกอบอาชีพ  44 

       ฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
ตารางที่ 4.31 แสดงผลการตรวจวัดเสียงในการท างานของฝ่ายงานสวน    45 
ตารางที่ 4.32 แสดงการใช้สารเคมีในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง   45 
ตารางที่ 4.33 แสดงผลสภาพการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง   46 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัยในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง   46 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างานของช่างซ่อมบ ารุง   46 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง  47 
ตารางที่ 4.37 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน     47 
ตารางที่ 4.38 แสดงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน      48 
ตารางที่ 4.39 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน    49 
ตารางที่ 4.40 แสดงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน      49 
ตารางที่ 4.41 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน    50 
ตารางที่ 4.42 แสดงถึงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน      51 
ตารางที่ 4.43 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน    52 
ตารางที่ 4.44 แสดงถึงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน      52 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุนันทา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาค
พิเศษ มีหลักสูตรที่หลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียนมากกว่า 50 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังมี
วิทยาลัยนานาชาติและวิทยาลัยการจัดการ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลากหลายทาง ทั้งผ่าน 
On line,  e-leaning มหาวิทยาลัยได้จัดบริการระบบอินเทอร์เนต อินทราเนต และระบบ Wire-less 
campus รับรองทุกจุดของมหาวิทยาลัยและมีระบบฐานข้อมูล (Data base system) ทางวิชาการ
และงานวิจัยเพ่ือการสืบค้นแบบ On-line ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์และสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้หรือจะเรียกว่าเศรษฐกิจโมเลกุล (Molecular Economy) มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการ
จัดเตรียมสถานที่ให้เพียงพอ และเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของสาขาต่างๆ  
 การด าเนินการจัดเตรียมสถานที่ได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่ การต่อเติมเพ่ิมของอาคารเก่า
เพ่ือให้สามารถใช้พ้ืนที่ได้มากขึ้น ตลอดจนถึงงานซ่อมบ ารุงต่างๆ ได้เกิดขึ้นเป็นประจ าในทุกๆวัน 
กิจกรรมดังกล่าวได้ส่งผลกระทบจนเกิดเป็นความไม่ปลอดภัย สุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยกลับไม่มีข้อมูลบันทึกไว้  อาจจะเพราะว่าเหตุการณ์ไม่ร้ายแรงส่วนใหญ่
จะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีข่าวได้พูดคุยกันในวงเล็กๆ ไม่นานข่าวดังกล่าวก็เงียบลง 
แล้วเหตุการณ์เดิมๆ ก็เกิดขึ้นอีกจนการเป็นเรื่องธรรมดาไปในที่สุด อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ไม่มีการเก็บ
สถิติ ได้แก่ นักศึกษาเดินตกท่อที่มีการเปิดเพ่ืองานซ่อมบ ารุงแต่ยังซ่อมไม่เสร็จ บางกรณีซ่อมเสร็จ
แล้วแต่ยังไม่ได้ปิดปากท่อ นักศึกษาลื่นล้มในห้องน้ าที่ก าลังท าความสะอาดโดยไม่มีการติดป้ายใดๆ 
นักศึกษาเดินสะดุดวัสดุที่วางไว้ไม่เป็นระเบียบ หรือการที่โดยรถเฉี่ยวชนในมหาวิทยาลัย ตัวอย่าง
ดังกล่าวไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะนักศึกษาแต่ยังเกิดขึ้นกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วย 

นอกจากอุบัติเหตุข้างต้นแล้วแล้ว ยังมีเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดข้ึนเป็นเหตุการณ์รุนแรงไม่อาจ
ยอมรับได้ คือ พนักงานต่อเติมอาคารถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2543 พนักงานของมหาวิทยาลัย 
3 คน เสียชีวิตจากการขาดอากาศ และสูดดมก๊าซพิษในพ้ืนที่อับอากาศ ในปี พ .ศ. 2553 จาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดความเสียหายมากมายทั้งญาติผู้ประสบเหตุเอง และมหาวิทยาลัย จนมีการ
พูดคุยกันเป็นข่าวใหญ่ในระยะเวลาอันสั้น ไม่นานหลายคนก็ลืม และก็เกิดอุบัติเหตุอีกนับครั้งไม่ถ้วน
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุล้วนแล้วเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาท
ทั้งสิ้น หากบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้ ได้รับการสอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยด้วยคู่มือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ความปลอดภัยแล้ว บุคลากรก็จะมีความตระหนักถึงความปลอดภัยแล้ว
เหตุการณ์ที่เป็นอันตรายก็ไม่อาจเกิด ในที่สุดอุบัติเหตุต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นอีก 
 ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากร
ช่างซ่อมบ ารุงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงต้องการศึกษา และวิเคราะห์การเรียนรู้ ถึงการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้วิเคราะห์รูปแบบ และน ารูปแบบการ
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เรียนรู้การแก้ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย มาท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Safety 
Standard Operation Procedure : SSOP) ให้เหมาะสมกับบุคลากรช่างซ่อมบ ารุงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในครั้งนี้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
   1.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ และหามาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุงใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.2.2 ถ่ายทอดความรู้ และมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (SSOP) ให้กับช่างซ่อม
บ ารุงในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
  1.3.1 ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่จะเน้นที่บุคลากรฝ่ายงานช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงาน
สุขาภิบาล ซึ่งได้จากการคัดโดยวิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
 1.3.2 ขอบเขตในเชิงเนื้อหา  จะเน้นศึกษารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน แล้ว
วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างานในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยจากงานนอกระบบตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

   1.3.2.1 ปัญหาสุขภาพการท างาน ได้แก่ อากาศเจ็บป่วย ความไม่สบายตัว จากการ
ประกอบอาชีพ จากตัวผู้ประกอบอาชีพเอง เพ่ือนร่วมงาน และข้อมูลจากสถานให้บริการด้านสุขภาพ
ในพ้ืนที่ที่ผู้ประกอบอาชีพอาศัยอยู่ 

1.3.2.2 สถานภาพการป้องกันอันตรายจากการท างานด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยจากงานนอกระบบ เป็นการประชุมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ เพ่ือรับทราบปัญหา และการแก้ไข
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากการท างาน  

1.3.2.3 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหา จะ
ได้รูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายจากการท างาน เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัยที่ตรง และเหมาะสมกับงาน 
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1.4. กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย+ 
       1.4.1 รูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุของช่างซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ำงซ่อมบ ำรุง 

ควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ สภำพร่ำงกำยและจิตใจไม่เหมำะสม 

สภำพกำรที่ไม่ปลอดภัย 

สภำพงำนที่ไม่ปลอดภัย 

อุบัติเหตุ/ควำมเสียหำย/กำรบำดเจ็บ/ควำมพิกำร/ตำย 
 

กำรบริหำรจัดกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยไม่มี หรือไม่ดีพอ 
- ไม่มีกฎระเบียนกำรปฏิบัติงำน 
- ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย อำที แว่นตำส ำหรับเชื่อม ถุงมือชนิดต่ำง รองเท้ำ

กันของตกใส่ ป้องกันสำรเคมี หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี 
- ไม่มีเครื่องมือในกำรตรวจวัด วิเครำะห์อันตรำย 
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 1.4.1 รูปแบบในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของช่างซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 นิยำมศัพท ์

 1.5.1 ช่างซ่อมบ ารุงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หมายถึง บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายช่างไฟฟ้า  ฝ่ายคนสวน และฝ่ายงาน
สุขาภิบาล 

  1.5.2 ฝ่ายช่างไฟฟ้า หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการบ ารุงรักษา การ
ซ่อมแซม แก้ไข หรือการติดตั้ง เกี่ยวกับไฟฟ้าและอุปกรณไ์ฟฟ้าต่างๆ  

  1.5.3 ฝ่ายงานสวน หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการดูแลและบ ารุงรักษา
หญ้า ต้นไม้ ตลอดจนงานปรับภูมิทัศน์ต่างๆ ในสวน 
   1.5.4 ฝ่ายงานสุขาภิบาล หมายถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการดูแล เก็บกวาด
ขยะ ตลอดจนสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมในมหาวิทยาลัย 
   1.5.5 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยหรือ Job Safety Analysis (JSA) 
หมายถึง เทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานท า งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่
แฝงอยู่ในขั้นตอนการท า งาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น 

ควำมปลอดภัยจำกกำรปฏิบัติงำนของช่ำงซ่อมบ ำรุง
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ช่ำงซ่อมบ ำรุงปฏิบัติงำนด้วยควำมรู้ควำมเข้ำใจ ไม่ประมำท 
 

คู่มือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อควำม
ปลอดภัย (SSOP) 

กำรสอนงำนให้รู้ เข้ำใจ มีจิตส ำนึก
ด้ำนควำมปลอดภัย 

 

กำรบริหำรจัดกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยท่ีดีและครอบคลุม 
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   1.5.6 การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ การ
ประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
   1.5.7 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผลจา
อันตรายนั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
   1.5.8 การชี้บ่งอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ในการ
รับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของอันตราย 
   1.5.9 อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้รวมกัน 
    1.5.10 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมีผล
ให้เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ 
   1.5.11 ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มี
สาเหตุจากกิจกรรม การท างาน หรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.6.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.6.1.1 ได้มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของช่างซ่อมบ ารุง ( SSOP )                      
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.6.1.2 ช่างซ่อมบ ารุงได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และได้คู่มือ
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ( SSOP )                         
  1.6.1.3 ช่างซ่อมบ ารุงสามารถป้องกันอันตรายจากการท างาน ด้วยการปฏิบัติตาม
คู่มือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ( SSOP )                             
   1.6.1.4 สามารถน าคู่มือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ( SSOP )เพ่ือการแก้ 
ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในลักษณะงานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันได้ 

1.6.2 หน่วยงานที่น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
   1.6.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลากรช่าง
ซ่อมบ ารุง ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

1.6.2.2 ผู้วิจัยน าผลการวิจัยบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสาขาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ประสบการณ์ตรง และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย 
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1.7 แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
 1.7.1 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับกลุ่มตัวอย่าง โดยการประชุมกลุ่ม และถ่ายทอด
ความรู้โดยการเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะน าการท างานที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย    
 1.7.2 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป ในการเสนอผลงานวิชาการของ
หน่วยงานต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 1.7.3 น าผลส าเร็จจากการวิจัยถ่ายทอดกับประชาชนทั่วไป  ในการเขียนบทความทาง
วิชาการในวารสารประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวารสารอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม 
 1.7.4 น าผลส าเร็จจากการวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดกับนักศึกษา                  
ในการเรียน วิชาหลักความปลอดภัยในการท างาน ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ          
อาชีวอนามัย และสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
ในการศึกษาและวิจัยเรื่องความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทบทวนวรรณกรรม ใน
เรื่องการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย จิตวิทยาการเรียนรู้ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
2.1 การประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยง เป็นขั้นตอนท่ีระบุล าดับความเสี่ยงของอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของงานที่ครอบคลุมสถานที่ เครื่องจักร อุปกรณ์ บุคลากร และขั้นตอนการท างาน ที่อาจ
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่ง
ต่าง ๆ รวมกัน ในหัวข้อนี้จะอธิบายถึงหลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย รวมทั้งอธิบายถึงความจ าเป็นที่ต้องประเมินความเสี่ยงการประมาณระดับความเสี่ยง
โดยค านึงถึง  ความรุนแรงและโอกาสที่จะเกิดอันตราย เพ่ือน ามาพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได ้หรือยอมรับไม่ได้ และการวางแผนควบคุมความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 
 
  2.1.1 วัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ยง 

เพ่ือให้ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ทั้งหมดในบริษัท 
และจะได้ร่วมกันหามาตรการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย 

2.1.1.1 ค าจ ากัดความ 
   1) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment)  หมายถึง  กระบวนการ 

การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
    2) ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง  ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตราย และผล
จาอันตรายนั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์) 
    3) การชี้บ่งอันตราย  (Hazard Identification) หมายถึง กระบวนการ ใน
การรับรู้ถึงอันตรายที่มีอยู่ และการก าหนดลักษณะของอันตราย 
    4) อันตราย (Hazard)  หมายถึง แหล่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย ความเสียหายของทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้รวมกัน 
    5) อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมี
ผลให้เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอื่น ๆ 
    6) ความเจ็บป่วยจากการท างาน หมายถึง ความเจ็บป่วยที่ได้พิจารณาว่า มี
สาเหตุจากกิจกรรม การท างาน หรือสิ่งแวดล้อมของที่ท างาน 
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2.1.1.2 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนพื้นฐาน คือ 
1) การชี้บ่งอันตราย 
2) ประมาณค่าความเสี่ยงของอันตรายแต่ละอย่าง ความเป็นไปได้ และ

ความรุนแรงของความเสียหาย 
    3) ตัดสินว่าความเสี่ยงใดที่ยอมรับได้ การประเมินที่ด าเนินไปโดยปราศจาก
การวางแผนที่ดี หรือประเมินด้วยความเชื่อว่าเป็นเรื่องยุ่งยากจะท าให้เสียเวลา และไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้ องค์กรไม่ควรยึดติดอยู่กับการประเมินในรายละเอียดมากเกินไป ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ การประเมินความเสี่ยงจะให้ได้มาซึ่งแผนงาน เพ่ือเป็นแนวทางที่จะ
น าไปใช้เป็นมาตรฐานควบคุม 

  ผู้ประเมินความเสี่ยงที่ยังขาดประสบการณ์อาจขาดความรอบคอบ  ปกติ
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับงานมากเกินไปอาจจะมองข้ามอันตราย หรือตัดสินว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ส าคัญ 
เพราะเข้าใจว่า ไม่มีใครเคยได้รับอันตราย ควรจะให้ทุกคนประเมินความเสี่ยงด้วยมุมมองใหม่  ๆ และ
โดยการใช้ค าถาม 
    การประเมินความเสี่ยงควรด าเนินการโดยบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ 
ซึ่งมีความรอบรู้ในกิจกรรมการด าเนินงานโดยเฉพาะมีการอบรมให้ความรู้ในการประเมินความเสี่ยง
ด้วย 

2.1.1.3 กระบวนการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง 
  การประเมินความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรควรจะด าเนินตามเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
    1) จ าแนกประเภทของกิจกรรมของงาน ให้เขียนชนิดของกิจกรรมที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ และให้เขียนขั้นตอนปฏิบัติงาน ของแต่ละกิจกรรม โดยให้ครอบคลุม สถานที่ท างาน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ ์บุคลากร รวมทั้งท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  

  2) ชี้บ่งอันตราย ชี้บ่งอันตรายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง แต่ละกิจกรรมของงาน 
พิจารณาว่าใครจะได้รับอันตรายและจะได้รับอันตรายอย่างไร  (ระดับความรุนแรง) นอกจากนั้น
พิจารณาถึงการเกิดในอดีตที่ผ่านมา (โอกาสเกิด) 

  3) ก าหนดความเสี่ยง ประมาณความเสี่ยงจากอันตรายแต่ละอย่าง  โดย
สมมุติว่ามีการควบคุมตามแผน หรือตามข้ันตอนการท างานที่มีอยู่ ผู้ประเมินควรพิจารณาประสิทธิผล
ของการควบคุม และผลที่เกิดจากความล้มเหลวของการควบคุม ((โอกาสเกิด) x (ระดับความรุนแรง)) 

  4) ตัดสินว่าความเสี่ยงยอมรับได้หรือไม่ ตัดสินว่า แผนหรือการระวัง
ป้องกันด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีอยู่  (ถ้ามี) เพียงพอที่จะจัดการอันตรายให้อยู่ภายใต้
การควบคุมและเป็นไปได้ตามข้อก าหนดตามกฎหมายหรือไม่ 

  5) เตรียมแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง (ถ้าจ าเป็น) หากพบว่า ขั้นตอน
ปฏิบัติข้อใดมีความหละหลวม ไม่ถูกต้อง และต้องการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือลดระดับหรืออันตราความ
เสี่ยงลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เตรียมแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่พบในการประเมิน หรือที่
ควรเอาใจใส ่องค์กรควรแน่ใจว่าการควบคุมท่ีจัดท าใหม่และที่มีอยู่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
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  6) ทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยงใหม่ด้วย
วิธีการควบคุมท่ีได้มีการปรับปรุง และตรวจสอบว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 
 ตัวอย่าง ในอดีตปีที่ผ่านมา พบว่า โรงงานแห่งหนึ่งเคยเกิดอัคคีภัย ในปีแรกของการเปิดท าการ ผล
การเกิดอัคคีภัยในครั้งนี้กระทบต่อบุคคลโดยมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์  มี
ผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ และต้องใช้เวลาในการแก้ไข ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถ
ควบคุมหรือแก้ไขได้ และทรัพย์สินเสียหายมากต้องหยุดการด าเนินการทั้งหมด  
  
 ตารางที ่2.1 แสดงระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ ์
 

ระดับโอกาส รายละเอียด 
1 มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
2 มีโอกาสเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิดข้ึน 1 ครั้งในช่วง 5-10 ปี 
3 มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิดข้ึน 1 ครั้งในช่วง 1-5 ปี 
4 มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี  

   
ตารางที ่2.2  แสดงผลกระทบต่อบุคคล 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล 
2 ปานกลาง มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 
3 สูง มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง  
4 สูงมาก ทุพลภาพหรือเสียชีวิต 

 
ตารางที ่2.3 แสดงผลกระทบต่อชุมชน 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบ

เล็กน้อย  
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน  และแก้ไขได้ ใน

ระยะเวลาสั้น  
3 สูง มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการ

แก้ไข  
4 สูงมาก มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริ เวณกว้างหรือ

หน่วยงานของรัฐต้องเข้าด าเนินการแก้ไข  
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ตารางที ่2.4 แสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 เล็กน้อย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือ

แก้ไขได้  
2 ปานกลาง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ใน

ระยะสั้น  
3 สูง มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง  ต้องใช้เวลาในการ

แก้ไข  
4 สูงมาก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากร

และเวลานานในการแก้ไข  
 
ตารางที ่2.5  แสดงผลกระทบต่อทรัพย์สิน 

 
ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 

1 เล็กน้อย ทรัพย์สินเสียหายน้อยมากหรือไม่เสียหายเลย 
2 ปานกลาง ทรัพย์สินเสียหายปานกลางและสามารถด าเนินการผลิต

ต่อไปได ้ 
3 สูง ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตในบางส่วน 
4 สูงมาก ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด 

 
 ตารางที ่2.6 แสดงถึงระดับความเสี่ยง 
 

ระดับ ความรุนแรง รายละเอียด 
1 1-2 ความเสี่ยงน้อย 
2 3-6 ความเสี่ยงยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการ 
3 8-9 ความเสี่ยงสูง ต้องมีการด าเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยง 
4 12-16 ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ ได้ ต้องหยุดด าเนินการและ

ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงทันที 
 

วิธีประเมิน  
โรงงานแห่งหนึ่งเคยเกิดอัคคีภัย ในปีแรก ระดับโอกาส = 3 
กระทบต่อบุคคลโดยมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ ระดับ = 2 
ผลกระทบต่อชุมชนรอบๆ และต้องใช้เวลาในการแก้ไข ระดับ = 3 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ ระดับ = 1 
ทรัพย์สินเสียหายมากต้องหยุดการด าเนินการทั้งหมด ระดับ = 4 
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ระดับความเสี่ยง = (โอกาสเกิด) x (ระดับความรุนแรง) 
 

  ผลกระทบต่อบุคคล    = (3 x 2) ความเสี่ยงระดับ 6 
  ผลกระทบต่อชุมชน = (3 x 3) ความเสี่ยงระดับ 9 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม = (3 x 1) ความเสี่ยงระดับ 3 
ผลกระทบต่อทรัพย์สิน = (3 x 4) ความเสี่ยงระดับ 12 

 
 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแล้ว จึงเตรียมแนวปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ เพ่ือลด
ความเสี่ยงลงมาให้อยู่มนระดับที่ยอมรับได้ 

 
2.2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
  การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยหรือ Job Safety Analysis (JSA) เป็นเทคนิควิธีการที่
จะให้ผู้ปฏิบัติงานท า งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการท า 
งาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น 
 
  2.2.1 JSA มีวิธีการท าอย่างไร บันได 4 ขั้น ของการท า JSA 
   2.1.1.1 เลือกงานที่จะท า การวิเคราะห์ (Select) 

2.1.1.2 แตกงานที่จะวิเคราะห์เป็นล า ดับขั้นตอน (Step) 
2.1.1.3 ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละข้ันตอน (Identify) 
2.1.1.4 พัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา(Develop) 

  2.2.2 วิธีการเลือกงานที่จะวิเคราะห์ การเลือกงานที่จะวิเคราะห์มีหลักเกณฑ์ โดยการจัด
อันดับความส าคัญของงาน โดยเลือกงานที่มีลักษณะต่อไปนี้ 
   2.2.2.1 งานที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง (สังเกตจากสถิติบันทึกรายงานการ
บาดเจ็บดูจากอัตราความถี่การบาดเจ็บ) 
   2.2.2.2 งานที่ศักยภาพในการท า ให้เกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง(การบาดเจ็บขั้นร้ายแรง 
พิการ ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ดูจากอัตรารุนแรงการบาดเจ็บประกอบ) 
   2.2.2.3งานใหม่หรืองานที่มีการเปลี่ยนแปลง (มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
กระบวนการผลิตอุปกรณ์ เครื่องจักร เป็นต้น) 
  2.2.3 วิธีการแตกงานที่จะวิเคราะห์ตามล าดับขั้นตอนข้อควรพิจารณาในการแตกงาน 
   2.2.3.1 ไม่ควรแตกงานเป็นขั้นตอนจนละเอียดเกินไปจนไม่สามารถแยกแยะ
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนได้ 
   2.2.3.2 ไม่ควรแตกงานเป็นขั้นตอนจนน้อยเกินไปเพราะจะท า ให้ขั้นตอนส าคัญบาง
ขั้นตอนถูกมองข้ามไป ท า ให้สามารถท า การวิเคราะห์อันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอนได้อย่าง
สมบูรณ์ปกติการแตกงานควรแตกได้ประมาณ 7-10 ขั้นตอน 
   2.2.3.3 การแตกงานควรใช้ค า เริ่มต้นด้วยค ากริยา 
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  2.2.4 เทคนิคการแตกงาน (ส าหรับหัวหน้างานซึ่งรับผิดชอบก ากับดูแลการวิเคราะห์งาน) 
2.2.4.1 การเลือกพนักงานที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีประสบการณ์ 
2) มีความสามารถ 
3) ให้ความร่วมมือเต็มที่ 
4) มีความเต็มใจและจริงใจ 

     2.2.4.2 อธิบายถึงวัตถุประสงค์และวิธีการท า JSA ให้พนักงานทราบและ
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

2.2.4.3 สังเกตการณ์การท า งานของพนักงาน และพยายามแตกงานเป็น
ล า ดับขั้นตอน (ขณะสังเกตการณ์นั้น แนะน า ให้พนักงานท า งานตามปกติ ให้ความจริงต่อพนักงาน
ว่าไม่ได้มาดูว่าพนักงานท า อะไรผิดพลาดบ้างแต่ว่ามา ศึกษา สังเกตงานทีพ่นักงานปฏิบัติอยู่) 

2.2.4.4 บันทึกงานแต่ละขั้นตอนลงแบบวิเคราะห์ (ให้สังเกตขณะวิเคราะห์
ว่า พนักงานท าอะไร ไม่ใช่สังเกตว่า พนักงานท า อย่างไร) 

2.2.4.5 ตรวจสอบความถูกต้องโดยการสอบถามจากพนักงานว่า ล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานถูกต้องหรือไม่ 

 
2.3 จิตวิทยาการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้  เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตไม่ว่ามนุษย์
หรือสัตว์เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย ส าหรับมนุษย์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาให้มนุษย์
แตกต่างไปจากสัตว์โลกอ่ืนๆ  ดังพระราชนิพนธ์บทความของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  ที่ว่า  "สิ่ง
ที่ท าให้คนเราแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ ก็เพราะว่า   คนย่อมมีปัญญา  ที่จะนึกคิดและปฏิบัติสิ่งดีมี
ประโยชน์และถูกต้องได้ "  การเรียนรู้ช่วยให้มนุษย์รู้จักวิธีด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข  ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการต่างๆ ได้ ความสามารถในการเรียนรู้ของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จและความพึงพอใจในชีวิตของมนุษย์ด้วย 
 
  2.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ 

คิมเบิล  (Kimble ,  1964)  "การเรียนรู้   เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรใน
พฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากการฝึกท่ีได้รับการเสริมแรง" 

ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard & Bower, 1981)  "การเรียนรู้ เป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก   ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ  ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกริยา
สะท้อนตามธรรมชาติของมนุษย์  " 

คอนบาค  (Cronbach)  "การเรียนรู้   เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลประสบมา " 
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พจนานุกรมของเวบสเตอร์  (Webster 's  Third  New International 
Dictionary) "การเรียนรู้ คือ  กระบวนการเพ่ิมพูนและปรุงแต่งระบบความรู้  ทักษะ นิสัย หรือการ
แสดงออกต่างๆ อันมีผลมาจากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน" 

   ประดินันท์  อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพ้ืนฐานการศึกษา(มนุษย์กับการเรียนรู้) “ การ
เรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์   โดยการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุท าให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม”  ประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 

ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง  เช่น 
เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้ค าว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ าร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกว่า
ร้อน และห้ามคลานเข้าไปหา  เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรือ
อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ าร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ าที่ว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร  ต่อไป 
เมื่อเขาเห็นกาน้ าอีกแล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ านั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ านั้น  เพราะเกิดการ
เรียนรู้ค าว่าร้อนที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว  เช่นนี้กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงมีผลท าให้เกิดการเรียนรู้เพราะ
มีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  ในการมีประสบการณ์ตรง
บางอย่างอาจท าให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่ พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความ
เจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย และ
พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่างๆ 

ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง
โดยตรง  แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือ
ต่างๆ และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ  

จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 
พฤติกรรมการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของนักการศึกษาซึ่งก าหนดโดย บลูม และ

คณะ  (Bloom and Others ) มุ่งพัฒนาผู้เรียนใน 3  ด้าน    ดังนี้ 
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เป็นความสามารถทาง

สมอง ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความจ า ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์และประเมินผล 

ด้านเจตพิสัย (Affective Domain )  คือ ผลของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงด้าน
ความรู้สึก  ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท ความรู้สึก ความสนใจ  ทัศนคต ิการประเมินค่าและค่านิยม 

ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)  คือ ผลของการเรียนรู้ที่ เป็น
ความสามารถด้านการปฏิบัติ ครอบคลุมพฤติกรรมประเภท การเคลื่อนไหว  การกระท า  การ
ปฏิบัติงาน การมีทักษะและความช านาญ 
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  2.3.2 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ ดอลลาร์ด และมิลเลอร์  (Dallard and Miller) 
เสนอว่าการเรียนรู้ มีองค์ประกอบส าคัญ ๔  ประการ คือ 
   2.3.2.1 แรงขับ (Drive) เป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล    เป็นความพร้อม
ที่จะเรียนรู้ของบุคคลทั้งสมอง ระบบประสาทสัมผัสและกล้ามเนื้อ  แรงขับและความพร้อมเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมที่จะชักน าไปสู่การเรียนรู้ต่อไป 
   2.3.2.2 สิ่งเร้า (Stimulus) เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ   ซึ่งเป็น
ตัวการที่ท าให้บุคคลมีปฏิกิริยา  หรือพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรียนการสอน สิ่งเร้า
จะหมายถึงคร ู กิจกรรมการสอน  และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครูน ามาใช้ 
   2.3.2.3 การตอบสนอง (Response) เป็นปฏิกิริยา หรือพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมา
เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ทั้งส่วนที่สังเกตเห็นได้และส่วนที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้    เช่น 
การเคลื่อนไหว ท่าทาง  ค าพูด การคิด  การรับรู้  ความสนใจ และความรู้สึก  เป็นต้น 
  2.3.2.4 การเสริมแรง (Reinforcement) เป็นการให้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอันมีผลใน
การเพ่ิมพลังให้เกิดการเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองเพ่ิมขึ้น การเสริมแรงมีทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเป็นอันมาก 
  2.3.3 ธรรมชาติของการเรียนรู้ การเรียนรู้มีลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้ 
  2.3.3.1  การเรียนรู้เป็นกระบวนการ  การเกิดการเรียนรู้ของบุคคลจะมีกระบวนการ
ของการเรียนรู้จากการไม่รู้ไปสู่การเรียนรู้ 5 ขั้นตอน คือ มีสิ่งเร้ามากระตุ้นบุคคล บุคคลสัมผัสสิ่งเร้า
ด้วยประสาททั้ง 5 บุคคลแปลความหมายหรือรับรู้สิ่งเร้า บุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้ และบุคคลประเมินผลที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  
 การเรียนรู้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้า (Stimulus) มากระตุ้นบุคคล  ระบบประสาทจะ
ตื่นตัวเกิดการรับสัมผัส (Sensation) ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง ๕  แล้วส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพ่ือ
แปลความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้  (Perception)ใหม่  อาจสอดคล้องหรือ
แตกต่างไปจากประสบการณ์เดิม แล้วสรุปผลของการรับรู้นั้น  เป็นความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด 
(Concept) และมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งเร้า  ตามที่รับรู้ซึ่งท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแสดงว่า  เกิดการเรียนรู้แล้ว 
  2.3.3.2 การเรียนรู้ไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้อาศัยวุฒิภาวะ  วุฒิภาวะ คือ ระดับ
ความเจริญเติบโตสูงสุดของพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาของบุคคลแต่ละ
วัยที่เป็นไปตามธรรมชาติ  แม้ว่าการเรียนรู้จะไม่ใช่วุฒิภาวะแต่การเรียนรู้ต้องอาศัยวุฒิภาวะด้วย  
เพราะการที่บุคคลจะมีความสามารถในการรับรู้หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้ามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับว่าบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอหรือไม่ 
  2.3.3.3 การเรียนรู้เกิดได้ง่าย ถ้าสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน การเรียนสิ่ง
ที่มีความหมายต่อผู้เรียน คือ การเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนต้องการจะเรียนหรือสนใจจะเรียน เหมาะกับวัย
และวุฒิภาวะของผู้เรียนและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน  การเรียนในสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียนย่อมท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนในสิ่งที่ผู้เรียนไม่ต้องการหรือไม่สนใจ  
  2.3.3.4 การเรียนรู้แตกต่างกันตามตัวบุคคลและวิธีการในการเรียน ในการเรียนรู้สิ่ง
เดียวกัน บุคคลต่างกันอาจเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันเพราะบุคคลอาจมีความพร้อมต่างกัน  มีความสามารถ
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ในการเรียนต่างกัน  มีอารมณ์และความสนใจที่จะเรียนต่างกันและมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะเรียนต่างกัน ในการเรียนรู้สิ่งเดียวกัน  ถ้าใช้วิธีเรียนต่างกัน ผลของการเรียนรู้
อาจมากน้อยต่างกันได้  และวิธีที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้มากส าหรับบุคคลหนึ่งอาจไม่ใช่วิธีเรียนที่ท า
ให้อีกบุคคลหนึ่งเกิดการเรียนรู้ได้มากเท่ากับบุคคลนั้นก็ได้  การถ่ายโยงการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ 2 
ลักษณะ คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) และการถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ 
(Negative Transfer)   
   1) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก (Positive Transfer) คือ การถ่ายโยงการเรียนรู้
ชนิดที่ผลของการเรียนรู้งานหนึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้เร็วขึ้น  ง่ายขึ้น หรือดีขึ้น   
การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางบวก มักเกิดจาก 
  (1) เมือ่งานหนึ่ง มีความคล้ายคลึงกับอีกงานหนึ่ง  และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้งาน
แรกอย่างแจ่มแจ้งแล้ว 
  (2) เมื่อผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานหนึ่งกับอีกงานหนึ่ง 
  (3) เมื่อผู้ เรียนมีความตั้งใจที่จะน าผลการเรียนรู้จากงานหนึ่งไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับการเรียนรู้อีกงานหนึ่ง  และสามารถจ าวิธีเรียนหรือผลของการเรียนรู้งานแรกได้อย่าง
แม่นย า 
  (4) เมื่อผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยชอบที่จะน าความรู้ต่างๆ ที่
เคยเรียนรู้มาก่อนมาลองคิดทดลองจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  
   2) การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ (Negative Transfer)  คือการถ่ายโยงการเรียนรู้
ชนิดที่ผลการเรียนรู้งานหนึ่งไปขัดขวางท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ช้าลง   หรือยากขึ้น
และไม่ได้ดีเท่าท่ีควร  การถ่ายโยงการเรียนรู้ทางลบ อาจเกิดข้ึนได ้2 แบบ คือ 

 (1) แบบตามรบกวน (Proactive Inhibition)  ผลของการเรียนรู้งานแรกไป
ขัดขวางการเรียนรู้งานที่ 2 

 (2) แบบย้อนรบกวน (Retroactive Inhibition)  ผลการเรียนรู้งานที่ ๒ ท าให้
การเรียนรู้งานแรกน้อยลง 

  การเกิดการเรียนรู้ทางลบมักเกิดจากเมื่องาน 2 อย่างคล้ายกันมาก แต่ผู้เรียนยังไม่
เกิดการเรียนรู้งานใดงานหนึ่งอย่างแท้จริงก่อนที่จะเรียนอีกงานหนึ่ง  ท าให้การเรียนงาน 2 อย่างใน
เวลาใกล้เคียงกันเกิดความสับสน เมื่อผู้เรียนต้องเรียนรู้งานหลายๆ อย่างในเวลาติดต่อกัน  ผลของ
การเรียนรู้งานหนึ่งอาจไปท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนในการเรียนรู้อีกงานหนึ่งได้ 
  2.3.4 การน าความรู้ไปใช้ 
  2.3.4.1 ก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ใหม่  ต้องแน่ใจว่า ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ใหม่มาแล้ว 
  2.3.4.2 พยายามสอนหรือบอกให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการเรียนที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง 
  2.3.4.3 ไม่ลงโทษผู้ที่เรียนเร็วหรือช้ากว่าคนอ่ืนๆ และไม่มุ่งหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะต้อง
เกิดการเรียนรู้ที่เท่ากันในเวลาเท่ากัน 
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  2.3.4.4 ถ้าสอนบทเรียนที่คล้ายกัน ต้องแน่ใจว่าผู้เรียนเข้าใจบทเรียนแรกได้ดีแล้วจึงจะ
สอนบทเรียนต่อไป 
  2.3.4.5 พยายามชี้แนะให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนที่มีความสัมพันธ์กัน
ลักษณะส าคัญที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น จะต้องประกอบด้วยปัจจัย  3  ประการ  คือ 
  1) มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างคงทนถาวร 
  2) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นจะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์ หรือการฝึก 
การปฏิบัติซ้ าๆ  เท่านั้น 
  3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะมีการเพ่ิมพูนในด้านความรู้   ความ
เข้าใจ  ความรู้สึกและความสามารถทางทักษะทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 
2.4 ทฤษฎีการเรียนรู้   (Theory of Learning) 
  ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางในการ
ก าหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบายถึง
กระบวนการ     วิธีการและเงื่อนไขที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์  มี
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  
 
  2.4.1 John  B.  Watson นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1878 -  1958) ได้ท าการทดลองการ
วางเงื่อนไขทางอารมณ์กับเด็กชายอายุประมาณ 11 เดือน โดยใช้หลักการเดียวกับ Pavlov หลังการ
ทดลองเขาสรุปหลักเกณฑ์การเรียนรู้ได้ ดังนี้ 
  การแผ่ขยายพฤติกรรม (Generalization) มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่วางเงื่อนไขต่อสิ่ง
เร้าที่คล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
  การลดภาวะ   หรือการดับสูญการตอบสนอง (Extinction) ท าได้ยากต้องให้สิ่งเร้าใหม่  
(UCS ) ที่มีผลตรงข้ามกับสิ่งเร้าเดิม จึงจะได้ผลซึ่งเรียกว่า  Counter  - Conditioning 
  2.4.2 Joseph Wolpe นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1958) ได้น าหลักการ Counter-  
Conditioning  ของ  Watson  ไปทดลองใช้บ าบัดความกลัว  (Phobia)  ร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อน
คลายกล้ามเนื้อ (Muscle Relaxation) เรียกวิธีการนี้ว่า Desensitization 
 2.4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) ประกอบด้วย  
  2.4.3.1 การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนรู้  
  2.4.3.2 การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่
สอดคล้องกับความตั้งใจ 
  2.4.3.3 การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจ า ( Acquisition Phase) เพ่ือให้เกิด
ความจ าระยะสั้นและระยะยาว 
  2.4.3.4 ความสามารถในการจ า (Retention Phase)  
  2.4.3.5 ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase ) 
  2.4.3.6 การน าไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase) 
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  2.4.3.7 การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ ( Performance Phase) 
  2.4.3..8 การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) ผู้เรียนได้
รับทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
  2.4.4 ทฤษฎีการวางเขื่อนไขแบบการกระท าของสกินเนอร์  (Skinner's Operant 
Conditioning Theory)  B.F. Skinner (1904 - 1990) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  ได้ท าการทดลอง
ด้านจิตวิทยาการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนรู้ที่มีการตอบสนองแบบแสดงการกระท า  
(Operant Behavior)  สกินเนอร์ได้แบ่ง    พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ 2  แบบ  คือ 
   2.4.4.1 Respondent Behavior พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ   หรือเป็นปฏิกิริยาสะท้อน  (Reflex)  ซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่สามารถควบคุมตัวเองได้  เช่น การ
กระพริบตา น้ าลายไหล หรือการเกิดอารมณ ์    ความรู้สึกต่างๆ 
   2.4.4.2 Operant Behavior พฤติกรรมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ก าหนด  หรือเลือก
ที่จะแสดงออกมา   ส่วนใหญ่จะเป็นพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในชีวิตประจ าวัน  เช่น  กิน  นอน  
พูด  เดิน  ท างาน   ขับรถ  ฯลฯ. 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดของสกินเนอร์   เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง
เช่นเดียวกัน แต่สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการตอบสนองมากกว่าสิ่งเร้า    จึงมีคนเรียกว่าเป็นทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบ  Type R นอกจากนี้สกินเนอร์ให้ความส าคัญต่อการเสริมแรง (Reinforcement) 
ว่ามีผลท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนถาวร  ยิ่งขึ้นด้วย สกินเนอร์ได้สรุปไว้ว่า อัตราการเกิดพฤติกรรม
หรือการตอบสนองขึ้นอยู่กับผลของการกระท า   คือ การเสริมแรง  หรือการลงโทษ ทั้งทางบวกและ
ทางลบ 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  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 ตลอดจนการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ยืนยันข้อมูลที่ได้มาอย่างถูกต้อง 
  ผลการวิจัย พบว่า 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
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อุบัติเหตุ การดูแลตนเองนั้นหากเจ็บป่วยไม่มากก็จะดูแลตนเอง หาเจ็บป่วยมากก็จะไปรับการรักษาที่
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 
  ผลการวิจัย พบว่า จากการวิจัยท าให้ อบต.มีข้อมูลแรงงานนอกระบบในชุมชน และน าไป
ประกอบในการจัดท าแผน โครงการในแผนพัฒนาสามปี นักวิจัยในพ้ืนที่และกลุ่มแรงงานนอกระบบ
ได้เรีนยรู้กระบวนการการวิเคราะห์ปัญหาสภาพการท างาน ปัญหาสุขภาพจากการท างาน และ
แนวทางแก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนของ อบต. เพ่ือให้ อบต.พัฒนาบทบาท
หน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูแลคุ้มครองสุขภาพ โดย อบต.ได้จัดตั้งศูนย์
ประสานงานแรงงานนอกระบบ ในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพ และการพัฒนา
สภาพการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ 

 
  กาญจนา นาถะพินธุ และคณะฯ (2543) การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานอุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตันออก
เฉียงเหนือ เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัยใน
อุตสาหกรรมในครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยท าการศึกษา 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพทอ
ผ้าไหม กลุ่มอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผา และกลุ่มอาชีพบัดกรีฝาโอ่ง 
  ผลการวิจัย พบว่า ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จ าท าให้ชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิดจากการ
ท างานที่ได้ปฏิบัติอยู่นั้น ทั้งที่ตนเคยได้รับ และจากประสบการณ์คนอ่ืน 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 
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  ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง อายุน้อยกว่า 25 ปี ใช้ตาเปล่าและใช้
กล้องก าลังขยาย 3-10 เท่าในการมองชิ้นงาน สมรรถภาพสายตาไม่เหมาะสมกับลักษณะงานถึงร้อย
ละ 52.1 และจากการตรวจวัดแสงบริเวณหน้างาน พบว่าร้อยละ 48.3 ต่ ากว่ามาตรฐาน 
 
  อรัญ ขวัญปาน (2554) การวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน
ในงานนอกระบบ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยท าการศึกษาใน 2 กลุ่มอาชีพคือ กลุ่มอาชีพหัตถกรรม
กะลามะพร้าว และกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเบญจรงค์ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพและอันตรายจากการประกอบอาชีพ การส ารวจสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ท างานของกลุ่มอาชีพ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้านพฤติกรรมในการท างาน การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก และการใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย เพ่ือให้ได้แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขสภาพปัญหาหรือ
อันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากนั้นติดตามผลการเรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินการ
เพ่ือหาส่วนที่ต้องปรับปรุง เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกลุ่ม 
  ผลการศึกษา พบว่า ในขั้นตอนการมองสภาพปัญหาร่วมกันทางด้านสุขภาพอนามัยจากการ
ท างานนั้น จะท าให้ผู้ประกอบอาชีพเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่เกิด
จากการปฏิบัติงานอยู่นั้น ทั้งท่ีตนเคยได้รับ และจากประสบการณ์ของผู้อ่ืน ซึ่งท าให้เกิดการตระหนัก
และรับทราบปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท างาน เป็นการมองและรับทราบปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะช่วย
ให้การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยสามารถท 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   
  นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพมีความต้องการได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากหน่วยงานของรัฐ ใน
ความรู้เรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปแล้ว 2 ด้าน คือ ความรู้ด้านการยศาสตร์ และการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้การป้องกันอันตรายนี้  สามารถน าไปใช้ในการด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และป้องกันอันตรายในการประกอบอาชีพหัตถกรรมในกลุ่มอ่ืนๆ ได ้
 
  จันทร์เพ็ญ  โฮมหุ้มแก้ว และคณะ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกัน
อุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่ งหนึ่งในจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานของพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มประชากรตัวอย่างที่
ศึกษาคือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานจ านวน 125 คน   
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  ผลการศึกษา พบว่า  พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ
ในการท างาน และพนักงานมีทัศนคติในการปฏิบัติตนและมีความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยู่ในระดับดีมาก  ผลการทดสอบสมมติฐานโดยการใช้  Chi – square test ทดสอบหา
ความสัมพันธ์พบว่าความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุความสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ือนไม่มีความสัมพันธ์
กันกับการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายพนักงานส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานปานกลาง โดยเฉพาะการท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนตัวเป็นสิ่งที่ต้องท าเป็น
ประจ าและยังมีพนักงานบางส่วนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่ผิดที่อาจเป็น
อันตรายต่อการประสบอุบัติเหตุในการท างาน ทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน  
พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานดีมาก โดยการตรวจสอบ
เครื่องมือเครื่องจักรอยู่เสมอท าให้สามารถลดอุบัติเหตุในการท างานลงได้  พนักงานส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการท างานอย่างถูกต้องช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการท างานของพนักงานได้ 
 การปฏิบัติตน เพ่ือป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในการท างาน พนักงานส่วนใหญ่มีการปฏิบัติ
ตนในการป้องกันอุบัติเหตุดีมาก โดยการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรก่อนลงมือ
ท างานและปฏิบัติตามค าแนะน าของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งคัด  แสดง
ให้เห็นว่าพนักงานมีพฤติกรรมในการป้องกันอุบัติเหตุที่ถูกต้อง  
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บทท่ี 3 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 

 

   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษารูปแบบการป้องกันอันตราย ของพนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือให้ทราบถึงอันตราย ที่เกิดจากการท างานของพนักงาน  แต่ละฝ่าย 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการศึกษาครั้งนี้ พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงนั้นมีความส าคัญอย่าง
มากในการเก็บข้อมูล ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์มาเป็นเครื่องในการเก็บข้อมูล จะมีเนื้อหา ด้านข้อมูลส่วนตัว 
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง
แบบสัมภาษณ์จะเป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการศึกษาได้
ด าเนินการวิจัยโดยล าดับดังนี้   
 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย 
  3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
  
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 
   3.1.1.1 ประชากร (ช่างซ้อมบ ารุง) คือ พนักงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายงานช่างไม้ ฝ่ายงานช่างประปา ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 
และฝ่ายงานสุขาภิบาล จึงท าการประเมินความเสี่ยงเพ่ือเลือกกลุ่มประชากรเฉพาะลักษณะงานที่มีความ
เสี่ยง ระดับ 3-4 หลังจากการประเมินความเสี่ยง ได้กลุ่มประชากร 3 กลุ่ม รวมประชากรทั้งสิ้น 21 คน 
ดังนี้ 
     ฝ่ายช่างไฟฟ้า จ านวน 6 คน      ความเสี่ยงระดับ 3   
 ฝ่ายงานสวน จ านวน 11 คน   ความเสี่ยงระดับ 3 
 ฝ่ายงานฝ่ายสุขาภิบาล จ านวน 4 คน  ความเสี่ยงระดับ 2 
 3.1.1.2 ประชากร (ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม) คือ สภาพแวดล้อมในการท างานที่อาจส่งผลให้
เกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุ ได้แก่ สภาพแวดล้อมแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และก๊าซ 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.2.1 กลุ่มประชากร (ช่างซ้อมบ ารุง) ทั้งหมด เลือกจากประชากรทั้งหมดจากการ

ประเมินความเสี่ยงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการวิจัย  
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 3.1.2.2 กลุ่มประชากร (ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม) ทั้งหมด  ประเมินโดยผู้วิจัยซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ สามารถพิจารณาและประเมินความเป็นอันตรายจากสภาพการท างานในเบื้องต้นได้ หากมี
แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตราย จะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตรวจวัดเพ่ือ
ยืนยันอีกครั้ง 
 
3.2 สร้างเครื่องมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย 
 3.2.1  เครื่องมือในการเก็บตัวอย่าง และรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
  3.2.1.1  แบบประเมินแบ่งออกเป็น 4 ตอนใหญ่ๆดังนี้ 
  1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  2)  ข้อมูลสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
  3)  ข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 
  4)  ข้อมูลอาการป่วยที่เกิดจากการท างาน  
 3.2.2  วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อรวบรวมข้อมูลวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการดังนี้ 

  3.2.2.1  ศึกษาเอกสาร บทความและรายงานการวิจัยเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎี 
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของบุคคล 

   3.2.2.2  ก าหนดกรอบแนวคิดและขอบเขตในการสร้างเครื่ องมือให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

  3.2.2.3  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ 

  3.2.2.4  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

 3.2.2.6  จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนด 

 
3.3 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างในการปฏิบัติงานในฝ่ายของตนเองในมหาวิทยาลัย 
 3.3.2 ศึกษาข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในมหาวิทยาลัย และศึกษาเกี่ยวกับ 
ปัญหาของการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการ
สังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา (Descriptive) ในการท าการ
สังเกต เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เพ่ือให้ได้
รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual depth interview) เพ่ือ
ซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ถามเจาะลึกล้วงค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งต้อง
ถามถึงเหตุผลของค าตอบนั้นด้วย  
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 3.3.3 การตรวจวัดสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางเคมี ในเรื่องที่ได้รับการประเมินขั้นต้นว่า
เป็นอุบัติการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบทางร่างกาย หรืออาจจะท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้ในอนาคต 
 3.3.4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่ได้จากการตรวจวัดทางกายภาพ โดยท าเท่าที่จ าเป็น 
โดยการปรับแก้ ดัดแปลง เพ่ิม หรือเปลี่ยนใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และค านึงถึงปัจจัยเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 3.3.4  การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับกลุ่มตัวอย่างจะใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย 
(Job Safety Analysis: JSA) เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างได้มีส่วนร่วมในการค้าหาปัญหา ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้งานเป็นเสมือนครูสอนโดยที่ผู้วิจัยและคณะเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา 
  3.3.5 ก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย (Standard Safety Operation 
Pocedrue ) ในทุกๆ กิจกรรมย่อย 
   3.3.5 การด าเนินการโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และการแก้ปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ตามทฤษฎีของทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ ( Gagne ) ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
      1) การจูงใจ ( Motivation Phase) การคาดหวังของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ 
      2) การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะรับรู้สิ่งที่
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) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพจะแสดง
ความสามารถที่ได้เรียนรู้ตามธรรมชาติเพ่ือแสดงออกต่อผู้สอนและผู้ประกอบอาชีพด้วยกันเอง 
      8) การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน ( Feedback Phase) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพได้รับ
ทราบผลเร็วจะท าให้มีผลดีและประสิทธิภาพสูง 
 3.3.6 การน าไปใช้ เป็นการน ารูปแบบการเรียนรู้ การแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยที่ผ่านการวิเคราะห์ด้วย (JSA) ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอาจจะมีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุง 
เพ่ือให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.4.1 เก็บข้อมูลเบื้องต้นจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่าย
งานสุขาภิบาล โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

3.4.2 เก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพจากแหล่งให้บริการสุขภาพในมหาวิทยาลัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพใน
กลุ่มอาชีพที่ศึกษา  ในการสังเกตแบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured observation) ใช้การพรรณนา 
(Descriptive) ในการท าการสังเกต เลือกการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เพ่ือให้ได้รายละเอียดมากที่สุด  โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล 
(Individual depth interview)  

3.4.3 การเก็บข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในตัวอย่าง โดยการ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) และตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 3.4.31 แยกกิจกรรมย่อยของการปฏิบัติงานฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงาน
สุขาภิบาล ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ประมาณ 5 กิจกรรมย่อยของแต่ละฝ่ายงาน 

 3.4.3.2 ศึกษากิจกรรมย่อยแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด เขียนกิจกรรมย่อยออกเป็นงาน
ใหม่แต่ละงาน โดยระบุวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักรหรืออ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์งานโดยละเอียด 

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

 1) ตรวจวัดปริมาณความเข้มแสงในขณะปฏิบัติงาน 
 2) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
 3) ตรวจวัดปริมาณปริมาณสารเคมีในอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 4) ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม 
  3.4.3.4 วิเคราะห์รูปแบบ วิธีการใหม่เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจาก คน 

วัสดุ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมและวิธีการท างาน  
 3.4.3.5 ก าหนดขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย (Standard Safety Operation 

Pocedrue ; SSOP) ในทุกๆ กิจกรรมย่อย 
 
3.5 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึงต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนจากหลายด้าน โดยการ
น าเอาการประเมินจากข้อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ข้อมูลที่ได้จากการท า
แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจและตรวจวัดทางกายภาพทางด้านอาชีวอนามัย
มาผนวกกันจึงสามารถท่ีจะได้พบกับปัญหาในระหว่างขั้นตอนการท างานหรือสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน
ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบที่เหมาะสม 
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จึงจะสามารถก าหนดแนวทางการแก้ไขหรือบรรเทาการเกิดอันตรายให้น้อยลงหรือ ปรับสิ่งแวดล้อมให้
ส่งผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์มาสรุปในรูปแบบของตาราง 
ใช้สถิติเป็นค่าร้อยละ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการวิจัยแล้วอธิบายเป็นความเรียงตามล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 หลังจากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น จากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง การส ารวจ

ตรวจวัดด้านสภาพแวดล้อมในการท างานการสังเกตการณ์  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพ  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างและข้อมูลครบถ้วน และน ามาวิเคราะห์ผลด้วยหลักสถิติ โดยผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่ศึกษา 
  4.1.1 เพศและอายุ        
  ประชากร ที่ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมบ ารุงมี 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่าย
งานสุขาภิบาล จากการสัมภาษณ์โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ทั้งหมดจ านวน 21 ชุด  พบว่า เป็นผู้ชาย
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที ่4.1) เมื่อแบ่งตามกลุ่มอายุแล้วฝ่ายงานสวนจะมีกลุ่มอายุที่ท างานอยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 26-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 กระจายตามช่วงอายุต่างๆ ส าหรับฝ่ายงานสุขาภิบาล 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 32-37 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.0  และฝ่ายช่างไฟฟ้าจะมีอายุตั้งแต่ 17-25 
และ 32-37 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.6 (ตารางที ่4.2)  
  4.1.2 การศึกษา สถานภาพการสมรส และการประกอบอาชีพอ่ืน    
  กลุ่มประกอบอาชีพช่างซ่อมบ ารุงฝ่ายช่างไฟฟ้า ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ประถม- มัธยมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 66.6 ฝ่ายงานสวนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมคิดเป็นร้อยละ 54.5 และฝ่ายงาน
สุขาภิบาลส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมคิดเป็นร้อยละ 75 (ตารางที่ 4.3) และฝ่ายช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่
ยังโสดคิดเป็นร้อยละ 83.3  ฝ่ายงานสวนส่วนใหญ่แต่งงานมีครอบครัวแล้วทั้งมีบุตรและไม่มีบุตร คิดเป็น
ร้อยละ 53.5 และฝ่ายงานสุขาภิบาลส่วนใหญ่แต่งงานแล้วมีบุตร 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 75 (ตารางที่ 
4.4)  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงสถานเพศของช่างซ่อมบ ารุง  
 

เพศ กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานนสวน 

ชาย 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
หญิง - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.2 แสดงสถานอายุของช่างซ่อมบ ารุง  
 

อายุ 
กลุ่มอาชีพ (100%) 

รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

17-25 - 2(33.3) - 2(9.5) 
26-31 - - 2(18.2) 2(9.5) 
32-37 3(75.0) 2(33.3) 3(27.2) 8(38.1) 
38-43 - 1(16.7) 2(18.2) 3(14.3) 
44-49 - 1(16.7) 2(18.2) 3(14.3) 

50 ปีขึ้นไป 1(25.0) - 2(18.2) 3(14.3) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.3 แสดงสถานระดับการศึกษาของช่างซ่อมบ ารุง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ระดับการศึกษา กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

ไม่ได้เรียน - - - - 
 ประถมศึกษา 1(25) 2(33.3) 4(36.3) 7(33.3) 
มัธยมศึกษา 3(75) 2(33.3) 6(54.5) 11(52.4) 
อาชีวศึกษา - 1(16.7) 1(9.1) 2(9.5) 

ระดับปริญญาตรี - 1(16.7) - 1(4.8) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงสถานภาพสมรสของช่างซ่อมบ ารุง  
 

สถานภาพสมรส กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

โสด - 5(83.3) 5(45.4) 10(47.6) 
แต่งงาน(ยังไม่มีบุตร) - 1(16.7) 1(9.1) 2(9.5) 

มีบุตร 1-2 คน 3(75) - 5(45.4) 8(38.1) 
มีบุตร 3 คนข้ึนไป 1(25) -  1(4.8) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง    
  4.2.1 ระยะเวลาท างาน ประสบการณ์ในการท างานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง ในการประกอบอาชีพฝ่าย
ช่างซ่อมบ ารุงนั้น  ฝ่ายช่างไฟฟ้า และฝ่ายงานสุขาภิบาล ส่วนใหญ่ท างานนี้มาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 
10 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 66.6, 50 ตามล าดับ ส่วนฝ่ายงานสวนไม่เคยท างานอาชีพนี้มาก่อนคิดเป็นร้อย
ละ 54.5 (ตารางที่ 4.6)  ซึ่งพบว่าในฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวนและฝ่ายงานสุขาภิบาล จะมีสมาชิกใน
ครัวเรือนอย่างน้อย 1 คน ที่ประกอบอาชีพเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 4.7) 
       
ตารางที่ 4.5 แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
 
ระยะเวลาการท างาน 

ในอาชีพนี้ 
กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 
ต่ ากว่า 1 ปี - 1(16.7) - 1(4.8) 

1-4 ปี - 1(16.7) 2(18.1) 3(14.3) 
4 -7 ปี 2(50) - 2(18.1) 4(19.0) 
7-10 ปี 1(25) - 1(9.1) 2(9.5) 

10 ปีขึ้นไป 1(25) 4(66.6) 6(54.5) 11(52.4) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณ์การท างานของฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
 

 
 
 

ประสบการณ์ในการ 
ท างานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายงาน
สุขาภิบาล 

ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

ไม่เคย 1(25) - 6(54.5) 7(33.3) 
ต่ ากว่า 1 ปี 1(25) 1(16.7) 1(9.1) 3(14.3) 

1-2 ปี - 1(16.7) 1(9.1) 2(9.5) 
3-4 ปี - - - - 

10 ปีขึ้นไป 2(50) 4(66.6) 3(27.2) 9(42.9) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนผู้ท างานในแต่ละครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
 

จ านวนผู้ท างาน 
ในแต่ละครัวเรือน 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงาน

สุขาภิบาล 
ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

1 คน - 5(83.3) 2(18.1) 7(33.3) 
2 คน 4(100) - 4(36.3) 8(38.1) 

3 คนข้ึนไป - 1(16.7) 5(45.4) 6(28.6) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
  4.2.2 รายได้ในการท างาน จากการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงนั้น  ฝ่ายช่าง
ไฟฟ้า และฝ่ายงานสุขาภิบาล ส่วนใหญ่จะมีรายได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 95.2 (ตารางที่ 4.8)  ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในงานที่อยู่ คิดเป็นร้อยละ 90.5 (ตารางที่ 4.9) และส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มในการเปลี่ยน
งาน คิดเป็นร้อยละ 90.5 (ตารางที่ 4.10) การท างานในแต่ละสัปดาห์ ส่วนใหญ่ท างานมากกว่า 4-7 วัน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 4.11) และช่วงปกติทั่วไปจะมีผู้ที่ท างานที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานไม่เกิน 
8 ชั่วโมงในแต่ละวันมีจ านวน คิดเป็นร้อยละ 23.8 โดยพบมากที่สุดในกลุ่มอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 83.3 (ตารางที่ 4.12) แต่ในช่วงที่งานเร่งด่วนจะมีการท างานในแต่ละวันมากกว่า 8 ชั่วโมง พบ
มากที่สุดในทุกกลุ่มงาน แต่ฝ่ายงานสุขาภิบาลต้องออกมาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 04.00 เพราะต้องเก็บ
ขยะหรือท าความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยก่อนถึงเวลาราชการ (ตารางที่ 4.13)  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
 

การเปลี่ยนแปลงของ
รายได้จากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

เพ่ิมข้ึน 4(100) 6(100) 10(90.9) 20(95.2) 
ลดลง - - 1(9.1) 1(4.8) 

เท่าเดิม - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงความพึงพอใจในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงใน  
 

ความพึงพอใจในงาน กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

พอใจ 4(100) 6(100) 9(81.9) 19(90.5) 
ไม่พอใจ - - 2(18.1) 2(9.5) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
 
ตารางที่ 4.10 แสดงแนวโน้มในการเปลี่ยนงานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงใน  
 

แนวโน้มในการเปลี่ยน
งาน 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

มี 1(25) 1(16.7) - 2(9.5) 
ไม่มี 3(75) 5(83.3) 11(100) 19(90.5) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
 ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนวันที่มีท างานต่อสัปดาห์ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
 

จ านวนวันที่ท างาน 
ต่อสัปดาห์ 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

2-3 วัน - - - - 
4-5 วัน - - 2(18.1) 2(9.5) 
6-7 วัน 4(100) 6(100) 9(81.9) 19(90.5) 

มากกว่า 7 วันขึ้นไป - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนชั่วโมงท่ีมีท างานในแต่ละวันของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
 
จ านวนชั่วโมงท่ีท างาน

ในแต่ละวัน 
กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายคนสวน 
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง - 5(83.3) - 5(23.8) 

9-12 ชม. 4(100) 1(16.7) 10(90.9) 15(71.4) 
12 ชม.ขึ้นไป - - 1(9.1) 1(4.8) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนชั่วโมงท่ีมีท างานในแต่ละวันใน (ช่วงงานเร่งด่วน)ของช่างซ่อมบ ารุง  
 
จ านวนชั่วโมงท่ีท างาน

ในแต่ละวัน 
(ช่วงงานเร่งด่วน) 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

ไม่เกิน 8 ชั่วโมง - - - - 
9-12 ชม. 4(100) 2(33.3) 5(45.5) 11(52.4) 

12ชม.ขึ้นไป - 4(66.7) 6(54.5) 10(47.6) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
4.3 ปัญหาสุขภาพจากการท างานและการปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพ    
 4.3.1 การเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากการท างาน ของผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมบ ารุงนั้น พบว่าทั้ง
ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสุขาภิบาล และฝ่ายงานสวน ส่วนใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่
ท าอยู่ในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตารางที่ 4.14 ) โดยเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจาก
การท างานก็จะมีการปฏิบัติตนหลายวิธี เช่น ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง คิดเป็นร้อยละ 9.5 รักษาด้วยตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 28.5 ไปหาบุคลากรทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 61.9 (ตารางที่ 4.15) โดยค่าใช้จ่ายใน
การรักษาการเจ็บป่วยนั้น ส่วนใหญ่จะใช้บัตรประกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 71.5 ออกค่าใช้จ่ายเอง     
คิดเป็นร้อยละ 19 และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ คิดเป็นร้อยละ 9.5 (ตาราง 4.16) 
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ตารางที ่4.14 แสดงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานของช่างซ่อมบ ารุง 
 

อาการเจ็บป่วย
จากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%)  
รวม ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

เคย 2(50.0) 3(50.0) 6(54.6) 11(52.4) 

1  อาการ 2(50.0) 3(50.0) 5(45.4) 10 (47.6) 
2  อาการ - - - - 

3  อาการ - - - - 
4  อาการ - - - - 

ไม่เคย - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพ 
 

การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%)  
รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง - 1(16.7) 1(9.0) 2(9.5) 
รักษาด้วยตัวเอง 1(25.0) 1(16.7) 4(36.3) 6(28.6) 

ไปห้องพยาบาล - - 1(9.0) 1(4.8) 

ไปโรงพยาบาล 3(75.0) 4(66.6) 5(45.5) 12(57.1) 

อ่ืนๆ - - - - 

ไม่เคย - - - - 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.16 แสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากการท างาน 
 

 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
การเจ็บป่วยจากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%)  
 

รวม 
 

ฝ่ายสุขาภิบาล 
 

 
ฝ่ายช่างไฟฟ้า 

 
ฝ่ายคนสวน 

ออกค่าใช้จ่ายเอง - 1(16.7) 3(27.2) 4(19.0) 
ใช้บัตรประกันสุขภาพ 4(100.0) 5(83.3) 6(54.5) 15(71.5) 

ทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ - - 2(18.1) 2(9.5) 
ไม่เคย - - - - 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
  ส าหรับโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล ช่าง
ไฟฟ้า และฝ่ายงานสวน ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวด
เอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เป็นต้น อาการทางตาที่พบคือ  อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา 
เป็นต้น พบว่า ฝ่ายงานสุขาภิบาลส่วนใหญ่มีความถี่ในการเกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพักนั้นก็
จะหาย แต่ก็ยังพบผู้ที่มีอาการที่เมื่อหยุดพักแล้วก็ยังไม่หาย จากอาการปวดไหล่ และปวดเมื่อยทั้งตัว คิด
เป็นร้อยละ 25 ทั้งสองอาการ  ผู้ที่มีอาการตลอดเวลาจากอาการปวดหลังและปวดเอว คิดเป็นร้อยละ 25 
ทั้งสองอาการ ฝ่ายช่างไฟฟ้าส่วนใหญ่มีความถี่ในการเกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพักแล้วก็จะ
หายเช่นกัน แต่มผีู้ที่มีอาการตลอดเวลาจากอาการปวดแขน ปวดเข่าและปวดขา คิดเป็นร้อยละ 16.7 ทุก
อาการ และฝ่ายงานสวนส่วนใหญ่มีความถี่ในการเกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพักแล้วก็จะหาย 
แต่มีผู้ที่มีอาการตลอดเวลาจากอาการปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา และปวดเมื่อยทั้งตัว คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 ทุกอาการ ซึ่งทั้งฝ่ายงานสุขาภิบาล และฝ่ายช่างไฟฟ้า มีระดับความรุนแรงของอาการอยู่ใน
ระดับไม่รุนแรงไปจนถึงรุนแรง ส่วนฝ่ายงานสวนมีระดับความรุนแรงของอาการอยู่ในระดับไม่รุนแรงถึง
รุนแรงปานกลางเท่านั้น (ตารางที ่4.17-4.19)  
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ตารางที่ 4.17 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล 
 

 
อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 

ไม่มีอาการ 
(0) 

มีอาการ 
หยุดพักจะ

หาย  
(1) 

มีอาการหยดุพัก
ยังมีอาการอยู่   

(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่
รุนแรง 

(1) 

รุนแรง
ปานกลาง 

(2) 

รุนแรง
มาก 
(3) 

ปวดต้นคอ 3(75.0) 1(25.0) - - 1(25.0) - - 
ปวดไหล ่ - 3(75.0) 1(25.0) - 1(25.0) 2(50.0) 1(25.0) 
ปวดหลัง - 3(75.0) - 1(25.0) 1(25.0) 2(50.0) 1(25.0) 
ปวดแขน 1(25.0) 3(75.0) - - 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) 
ปวดเอว 1(25.0) 2(50.0) - 1(25.0) 2(50.0) - 1(25.0) 
ปวดเข่า 1(25.0) 3(75.0) - - 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) 
ปวดขา 1(25.0) 3(75.0) - - 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) 

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

- 3(75.0) 1(25.0) - 1(25.0) 2(50.0) 1(25.0) 

แสบตา 3(75.0) 1(25.0) - - - 1(25.0) - 
ปวดตา 3(75.0) 1(25.0) - - - 1(25.0) - 

ตาพร่า 2(50.0) 2(50.0) - - - 2(50.0) - 

คันท่ี
ผิวหนัง 

1(25.0) 3(75.0) - - - 3(75.0) - 

เจ็บแสบ
จมูก 

1(25.0) 3(75.0) - - - 3(75.0) - 

ปวดศีรษะ 4(100.0) - - - - - - 

เวียน
ศีรษะ 

4(100.0) - - - - - - 

อ่อนเพลีย 1(25.0) 3(75.0) - - - 3(75.0) - 

เบื่อ
อาหาร 

2(50.0) 2(50.0) - - - 2(50.0) - 
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ตารางที่ 4.17 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล (ต่อ) 
 

 
อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 

ไม่มีอาการ 
(0) 

มีอาการ 
หยุดพักจะ
หาย (1) 

มีอาการหยดุพัก
ยังมีอาการอยู่   

(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่
รุนแรง 

(1) 

รุนแรง
ปานกลาง 

(2) 

รุนแรง
มาก 
(3) 

คลื่นไส้ 
อาเจียน 

4(100.0) - - - - - - 

ลิ้นเหมือน
รับรส
โลหะ 

4(100.0) - - - - - - 

มือเท้า
อ่อนแรง 

2(50.0) 2(50.0) - - - 2(50.0) - 

ปวดบิด
อย่าง

รุนแรงใน
ท้องเป็น

พักๆ 

2(50.0) 2(50.0) - - - 2(50.0) - 

อารมณ์
ฉุนเฉียว

ง่าย 

3(75.0) 1(25.0) - - - 1(25.0) - 

ท้องผูก 3(75.0) 1(25.0) - - - 1(25.0) - 

อื่นๆ - - - - - - - 

 
ตารางที ่4.18 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่มี

อาการ 
(0) 

มีอาการ 
หยุดพักจะ

หาย 
(1) 

มีอาการ 
หยุดพักยัง
มีอาการอยู ่

(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรงปาน
กลาง 
(2) 

รุนแรงมาก 
(3) 

ปวดต้นคอ 3(50.0) 3(50.0) - - 2(33.3) 1(16.7) - 
ปวดไหล ่ 3(50.0) 3(50.0) - - 2(33.3) 1(16.7) - 
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ตารางที ่4.18 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า (ต่อ) 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่มีอาการ 

(0) 
มีอาการ 
หยุดพัก

จะหาย(1) 

มีอาการ 
หยุดพักยังมี
อาการอยู่(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรงปาน
กลาง 
(2) 

รุนแรงมาก 
(3) 

ปวดหลัง 3(50.0) 3(50.0) - - 2(33.3) 1(16.7) - 
ปวดแขน 3(50.0) 2(33.3) - 1(16.7) 2(33.3) - 1(16.7) 
ปวดเอว 3(50.0) 3(50.0) - - 3(50.0) - - 
ปวดเข่า 2(33.3) 3(50.0) - 1(16.7) 2(33.3) 1(16.7) 1(16.7) 
ปวดขา 2(33.3) 3(50.0) - 1(16.7) 2(33.3) 1(16.7) 1(16.7) 

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

3(50.0) 3(50.0) - - 2(33.3) 1(16.7) - 

แสบตา 4(66.7) 2(33.3) - - 2(33.3) - - 
ปวดตา 4(66.7) 2(33.3) - - 1(16.7) 1(16.7) - 
ตาพร่า 4(66.7) 2(33.3) - - 2(33.3) - - 

คันท่ีผิวหนัง 5(83.3) 1(16.7) - - 1(16.7) - - 
เจ็บแสบ

จมูก 
5(83.3) 1(16.7) - - - 1(16.7) - 

ปวดศีรษะ 4(66.7) 2(33.4) - - 1(16.7) - 1(16.7) 
เวียนศีรษะ 4(66.7) 2(33.3) - - 1(16.7) - 1(16.7) 
อ่อนเพลีย 2(33.3) 3(50.0) - 1(16.7) 2(33.3) 1(16.7) 1(16.7) 
เบื่ออาหาร 6(100.0) - - - - - - 

คลื่นไส้ 
อาเจียน 

5(83.3) 1(16.7) - - 1(16.7) - - 

ลิ้นเหมือน
รับรสโลหะ 

5(83.3) 1(16.7) - - 1(16.7) - - 

มือเท้าอ่อน
แรง 

4(66.7) 2(33.3) - - 1(16.7) 1(16.7) - 

ปวดบิด
อย่างรุนแรง
ในท้องพักๆ 

6(100.0) - - - - - - 

อารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย 

4(66.7) 2(33.3) - - 1(16.7) 1(16.7) - 

ท้องผูก 6(100.0) - - - - - - 
อื่นๆ - - - - - - - 
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ตารางที ่4.19 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่มี

อาการ 
(0) 

มีอาการ
หยุดพักจะ

หาย 
(1) 

มีอาการ 
หยุดพักยัง
มีอาการอยู ่

(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรงปาน
กลาง 
(2) 

รุนแรงมาก 
(3) 

ปวดต้นคอ 6(54.5) 2(18.1) 3(27.2) - 2(18.1) 3(27.2) - 
ปวดไหล ่ 4(36.3) 5(45.4) 2(18.1) - 4(36.3) 3(27.2) - 
ปวดหลัง 3(27.2) 7(63.6) 1(9.0) - 5(45.4) 3(27.2) - 
ปวดแขน 7(63.6) 3(27.2) 1(9.0) - 1(9.0) 3(27.2) - 
ปวดเอว 7(63.6) 3(27.2) 1(9.0) - 3(27.2) 1(9.0) - 
ปวดเข่า 9(81.8) 1(9.0) 1(9.0) - 1(9.0) 1(9.0) - 
ปวดขา 9(81.8) 1(9.0) 1(9.0) - 1(9.0) 1(9.0) - 

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

5(45.4) 5(45.4) 1(9.0) - 2(18.1) 4(36.3) -- 

แสบตา 9(81.8) 2(18.1) - - 1(9.0) 1(9.0) - 
ปวดตา 10(90.9) 1(9.0) - - - 1(9.0) - 
ตาพร่า 9(81.8) 2(18.1) - - 1(9.0) 1(9.0) - 

คันท่ีผิวหนัง 8(72.7) 3(27.2) - - 3(27.2) - - 
เจ็บแสบ

จมูก 
7(63.6) 4(36.3) - - 3(27.2) 1(9.0) - 

ปวดศีรษะ 11(100.0) - - - - - - 
เวียนศีรษะ 10(90.9) 1(9.0) - - 1(9.0) - - 
อ่อนเพลีย 4(36.3) 7(63.5) - - 5(45.4) 2(18.1) - 
เบื่ออาหาร 11(100.0) - - - - - - 

คลื่นไส้ 
อาเจียน 

11(100.0) - - - - - - 

ลิ้นเหมือน
รับรสโลหะ 

10(90.9) 1(9.0) - - 1(9.0) - - 

มือเท้าอ่อน
แรง 

8(72.7) 3(27.2) - - 3(27.2) - - 

ปวดบิด
อย่างรุนแรง
ในท้องเป็น

พักๆ 

10(90.9) 1(9.0) - - 1(9.0) - - 

www.ssru.ac.th



38 

 

 ตารางที ่4.19 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด  และระดับความรุนแรง  
ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน (ต่อ) 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่มี

อาการ 
(0) 

มีอาการ
หยุดพักจะ

หาย 
(1) 

มีอาการ 
หยุดพักยัง
มีอาการอยู ่

(2) 

มีอาการ
ตลอดเวลา 

(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรงปาน
กลาง 
(2) 

รุนแรงมาก 
(3) 

อารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย 

10(90.9) 1(9.0) - - 1(9.0) - - 

ท้องผูก 10(90.9) 1(9.0) - - 1(9.0) - - 
อื่นๆ - - - - - - - 

 
  4.3.2 การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล ช่าง
ไฟฟ้า และฝ่ายงานสวน ส่วนใหญ่เคยได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน คิดเป็นร้อยละ 42.9 โดยพบในกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือฝ่ายงานสวน และฝ่ายช่าง
ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 45.4 และ 33.3 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.20) ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพเป็น
อันดับแรก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท างานนั้น จะใช้วิธีไปรักษากับบุคลากร
ทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมาเป็นการรักษาด้วยตัวเองและการปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง คิด
เป็นร้อยละ 19.0 และ 9.5 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.21) โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บจากการ
ท างานนั้น ส่วนใหญ่ ใช้บัตรประกันสุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 66.7 ออกค่าใช้จ่ายเอง คิดเป็นร้อยละ 23.8 
ทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ คิดเป็นร้อยละ 9.5 (ตารางที่ 4.22) ประเภทของอุบัติเหตุในกลุ่มอาชีพ
ฝ่ายงานสุขาภิบาลที่พบมากที่สุด คือ โดนของมีคมบาด จะได้รับอุบัติเหตุเกิดข้ึนทุกสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 
75.0 นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุที่เกิด จากวัตถุกระเด็นเข้าตา สารเคมีกระเด็นกระเด็นใส่หรือหกลด และ
ถูกกระแทกจากของแข็ง ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง (ตารางที่ 4.23) อุบัติเหตุที่
เกิดจากการท างานฝ่ายช่างไฟฟ้า พบอุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกไฟฟ้าดูด คิดเป็นร้อยละ 66.6 จะได้รับ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุที่เกิด จากโดนของมีคมบาด และถูกกระแทกจาก
ของแข็ง ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง (ตารางที่ 4.24) และอุบัติเหตุที่พบมากใน
กลุ่มอาชีพฝ่ายงานสวน คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด คิดเป็นร้อยละ 43.0 และ 29.0 
ตามล าดับ ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง (ตารางที่ 4.25) บุคคลในครอบครัวของ
ช่างซ่อมบ ารุงที่ไม่ได้ท างานนี้แต่เคยได้รับบาดเจ็บจากงานหรือสภาพของงานเป็นจ านวน คิดเป็นร้อยละ 
14.2 (ตารางที ่4.26)  
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ตารางที ่4.20 แสดงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพช่างซ่อมบ ารุง 
  

การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

เคย 2(50.0) 2(33.3) 5(45.4) 9(42.9) 
ไม่เคย 2(50.0) 4(66.7) 6(54.6) 12(57.1) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที ่4.21 แสดงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บจาก
อุบัติเหตุจากการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง - 1(16.7) 1(9.0) 2(9.5) 
รักษาด้วยตัวเอง 1(25.0) 1(16.7) 2(18.1) 4(19.0) 
ไปห้องพยาบาล - - 1(9.0) 1(4.8) 

ไปโรงพยาบาล 3(75.0) 4(66.7) 7(63.6) 14(66.7) 
ไม่เคย - - - - 

อ่ืนๆ - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที ่4.22 แสดงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน 
 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลใน

การบาดเจ็บ 
กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายคนสวน 

ออกค่าใช้จ่ายเอง - 2(33.3) 3(27.2) 5(23.8) 
ใช้บัตรประกันสุขภาพ 4(100.0) 4(66.7) 6(54.5) 14(66.7) 

ทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ - - 2(18.1) 2(9.5) 

ไม่เคย - - - - 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ที่เกิดและระดับความ
รุนแรงของผู้ประกอบอาชีพ ฝ่ายสุขาภิบาล 
 

 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่เคย 

(0) 
ประจ า

ทุก 
สัปดาห์ 

(1) 

ประจ าทุก      
เดือน 
(2) 

นานๆ     
ครั้ง 
(3) 

ไม่
รุนแรง 

(1) 

รุนแรง
ปาน
กลาง 
(2) 

รุนแรง
มาก 
(3) 

หกล้ม 1(25.0) - 1(25.0) 2(50.0) 1(25.0) 2(50.0) - 
วัตถกุระเด็นเข้าตา 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) 2(50.0) 1(25.0) - 

โดนของมีคมบาด - 3(75.0) - 1(25.0) 2(50.0) 2(50.0) - 

ถูกสารเคมีกระเด็น
ใส่หรือหกรด 

3(75.0) 1(25.0) - - 1(25.0) - - 

ถูกกระแทกจาก
ของแข็ง 

2(50.0) 1(25.0) - 1(25.0) 1(25.0) 1(25.0) - 

อ่ืนๆ - - - - - - - 
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ตารางที่ 4.24 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ที่เกิดและระดับความ
รุนแรงของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่เคย 

(0) 
ประจ าทุก
สัปดาห์ 

(1) 

ประจ า
ทุกเดือน 

(2) 

นานๆครั้ง 
(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรง
ปานกลาง 

(2) 

รุนแรงมาก 
(3) 

หกล้ม 4(66.6) - - 2(33.3) 2(33.3) - - 

วัตถุ
กระเด็น
เข้าตา 

6(100.0) - - - - - - 

โดนของ
มีคมบาด 

3(50.0) 3(50.0) - - 2(33.3) 1(16.7) - 

ถูก
สารเคมี
กระเด็น
ใส่หรือ
หกรด 

6(100.0) - - - - - - 

ถูก
กระแทก

จาก
ของแข็ง 

5(83.3) 1(16.7) - - 1(16.7) - - 

อ่ืนๆ
ไฟฟ้าดูด 

- 4(66.6) - 2(33.3) 3(50.0) 3(50.0)  
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ตารางที่ 4.25 แสดงประเภทของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างาน ความถี่ที่เกิดและระดับความ
รุนแรงของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน 
 

 
อาการ 

ความถี่ในการเกิด ระดับความรุนแรง 
ไม่เคย 

(0) 
ประจ าทุก
สัปดาห์ 

(1) 

ประจ า
ทุกเดือน 

(2) 

นานๆครั้ง 
(3) 

ไม่รุนแรง 
(1) 

รุนแรง
ปานกลาง 

(2) 

รุนแรง
มาก 
(3) 

หกล้ม 9(81.1) 1(9.0) - 1(9.0) - 2(18.1) - 
วัตถุ

กระเด็น
เข้าตา 

2(18.1) 6(54.5) - 3(27.2) 6(54.5) 3(27.2) - 

โดนของ
มีคมบาด 

5(45.4) 4(36.3) - 2(18.1) 4(36.3) 2(18.1) - 

ถูก
สารเคมี
กระเด็น
ใส่หรือ
หกรด 

10(90.1) - - 1(9.0) - 1(9.0) - 

ถูก
กระแทก

จาก
ของแข็ง 

10(90.1) - - 1(9.0) 1(9.0) - - 

อ่ืนๆ - - - - - - - 
 
ตารางที่ 26 บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้ท างานนี้เคยได้รับอันตรายจากการท างานอาชีพ 
 

บุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้
ท างานนี้เคยได้รับอันตรายจาก

การท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%)  
รวม ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

เคย - 1(16.7) 2(18.1) 3(14.2) 
ไม่เคย 4(100.0) 5(83.3) 9(81.9) 18(85.8) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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4.4 การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
   ความเหมาะสมด้านแสงสว่างในการท างาน  พบว่า ฝ่ายงานสุขาภิบาล และฝ่ายงานสวนไม่มี
ปัญหาเรื่องแสงสว่าง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่ส าหรับฝ่ายช่างไฟฟ้านั้น มีปัญหาเรื่องแสงสว่าง คิดเป็นร้อย
ละ 28.58 พบว่า ปริมาณแสงสว่างที่ตรวจวัดมีเพียงบริเวณบันได และทางเดินที่ไม่มีปัญหา ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ 
นั้น ค่าระดับแสงสว่างที่วัดไดต้่ ากว่ามาตรฐานทั้งสิน (ตารางที่ 4.27-4.28)  
  ปัญหาด้านสภาพไฟฟ้า  พบว่า การเดินสายไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของจุดตรวจ
ทั้งหมด  โดยพบมากในกลุ่มอาชีพฝ่ายช่าง ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 83.3 (ตารางที ่4.29)  
  ปัญหาด้านเสียงดังจากการท างาน พบว่า มีปัญหาเรื่องเสียงดังเฉพาะฝ่ายงานสวน คิดเป็นร้อยละ 
52.38 (ตารางที่ 4.30) และผลการตรวจวัดเสียงในการท างานของฝ่ายงานสวนในบริเวณสวนหย่อมคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวนหย่อมศิลปกรรม สวนหย่อมเนินพระนาง สวนหย่อมโรงแรมสวนสุนันทา 
สวนหย่อมคณะวิทยาการจัดการ สวนหย่อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สวนหย่อมโรงเรียนปฐมสาธิต และ
สวนหย่อมโรงเรียนมัธยมสาธิต พบว่าว่าค่าระดับเสียงยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 4.31) 
  การใช้สารเคมีในการท างาน พบว่า ทั้งฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสุขาภิบาล และฝ่ายงานสวนมี
ปัญหาเรื่องสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 38.09 พบมากที่สุดในกลุ่มอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล รองลงมาเป็นฝ่าย
งานสวน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และ 45.45 ตามล าดับ (ตารางที่ 4.32)  
 
ตารางที่ 4.27 แสดงความเหมาะสมของแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
  

แสงสว่างที่ใช้ในการท างาน 
กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 

ฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายคนสวน 
มีปัญหา - 6(100) - 6(28.58) 

ไม่มีปัญหา 4(100) - 11(100) 15(71.42) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการตรวจวัดแสงสว่างที่ใช้ในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
 

พ้ืนที่ตรวจวัดขณะปฏิบัติงาน ค่าการตรวจวัด (ลักซ)์ มาตรฐาน (ลักซ)์ 
ในอาคาร (บันได) 92  ลักซ์ 50 ลักซ์ 

ทางเดิน 1 75  ลักซ์ 50 ลักซ์ 
ห้องเรียน 1 130 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
ห้องเรียน 2 109 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
ห้องเรียน 3 178 ลักซ์ 300 ลักซ์ 
ห้องเรียน 4 125 ลักซ์ 300 ลักซ์ 

 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานค่าการตรวจแสงจากมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานของแสงสว่าง ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม หมวด 2 (แสงสว่าง) 
 
ตารางที ่4.29 แสดงความเหมาะสมด้านสภาพไฟฟ้าในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
 

สภาพไฟฟ้า กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 
ฝ่ายสุขาภิบาล ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายคนสวน 

มีปัญหา 1(25.0) 5(83.3) 3(27.2) 9(42.9) 
ไม่มีปัญหา 3(75.0) 1(16.7) 8(72.8) 12(57.1) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
 ตารางที่ 4.30 แสดงความเหมาะสมด้านเสียงดังในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  
 

ความเหมาะสมของ
เสียงในการท างาน 

กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายงานส่วน 
มีปัญหา - - 11(100.0) 11(52.38) 

ไม่มีปัญหา 4(100.0) 6(100.0) - 10(47.72) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
 
 

www.ssru.ac.th



45 

 

ตารางที่ 4.31 แสดงผลการตรวจวัดเสียงในการท างานของฝ่ายงานสวน 
 

พ้ืนที่ตรวจวัดขณะปฏิบัติงาน ค่าการตรวจวัด (dBA) มาตรฐาน (dBA) 
สวนหย่อมคณะเทคโนโลยีอุตฯ 75 dBA 80 dBA 
สวนหย่อมศิลปกรรม  71 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมเนินพระนาง 76 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมโรงแรมสวนสุนันทา 72 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมคณะวิทยาการจัดการ 71 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 74 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมโรงเรียนปฐมสาธิต 77 dBA 80 dBA 

สวนหย่อมโรงเรียนมัธยมสาธิต 71 dBA 80 dBA 

 
หมายเหตุ อ้างอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 เรื่องหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงการใช้สารเคมีในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
  

การใช้สารเคมี กลุ่มอาชีพ (100%) รวม 

ฝ่ายงานสุขาภิบาล ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 
มีการใช้สารเคมี 2(50.0) 1(16.7) 5(45.45) 8(38.09) 

ไม่มีการใช้สารเคมี 2(50.0) 5(83.3) 6(54.54) 13(61.91) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

     
4.5 ความเหมาะสมจากการการท างาน สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย การป้องกันการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างาน  
  การกระท าท่ีไม่ปลอดภัยในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง พบว่า มีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 38.1 
โดยพบมากที่สุดในฝ่ายงานสุขาภิบาล (ตารางที่ 4.33) ด้านสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย พบว่า มีปัญหา 
คิดเป็นร้อยละ 23.8 โดยพบมากท่ีสุดในฝ่ายงานสุขาภิบาล คิดเป็นร้อยละ 75.0 (ตารางที่ 4.34) และการ
ป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างานมีการป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 52.4 โดยพบมากท่ีสุดในฝ่ายงานช่าง
ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 83.3 (ตารางที่ 4.35) การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากการท างานพบว่า มี
การป้องกัน คิดเป็นร้อยละ 57.1 พบมากในฝ่ายงานช่างไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องจากมีการท างาน
ในที่สูง และมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้า (ตารางที่ 4.36) 
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ตารางที่ 4.33 แสดงผลสภาพการกระท าที่ไม่ปลอดภัยในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง 
 
สภาพการกระท าที่ไม่

ปลอดภัย 
กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายงาน
สุขาภิบาล 

ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

มีปัญหา 3(75.0) 2(33.3) 3(27.3) 8(38.1) 

ไม่มีปัญหา 1(25.0) 4(66.7) 8(72.7) 13(61.9) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัยในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง 
 

สภาพของงานที่ไม่
ปลอดภัย 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 

ฝ่ายงาน
สุขาภิบาล 

ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

มีปัญหา 3(75.0) 1(16.7) 1(9.1) 5(23.8) 

ไม่มีปัญหา 1(25.0) 5(83.3) 10(90.9) 16(76.2) 
รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
ตารางที่ 4.35 แสดงผลการป้องกันการเจ็บป่วยจากการท างานของช่างซ่อมบ ารุง  
 

การป้องกันการ
เจ็บป่วยจากการ

ท างาน 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงาน

สุขาภิบาล 
ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

มีการป้องกัน 2(50.0) 5(83.3) 4(36.4) 11(52.4) 
ไม่มีการป้องกัน 2(50.0) 1(16.7) 7(63.6) 10(47.6) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการปอ้งกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างานของช่างซ่อมบ ารุง 
 

การป้องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุในการท างาน 

กลุ่มอาชีพ(100%) รวม 
ฝ่ายงาน

สุขาภิบาล 
ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน 

มีการป้องกัน 2(50.0) 6(100.0) 4(36.4) 12(57.1) 

ไม่มีการป้องกัน 2(50.0) -  7(63.6) 9(42.9) 

รวม 4(100.0) 6(100.0) 11(100.0) 21(100.0) 

 
4.6 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)       
 วิเคราะห์ข้อมูลโดย (JSA) มีการเก็บข้อมูลจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง แล้วน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวิเคราะห ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน และปัญหา
ด้านสุขภาพท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท างาน        

4.6.1 ฝ่ายงานสุขาภิบาล (เก็บขยะ) การเก็บขยะของฝ่ายงานสุขาภิบาลนั้นมีกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ คือ การยกถังขยะจากที่วางขยะขึ้นบนรถเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และการท าความสะอาดถังขยะ
และรถเก็บขยะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตราย และเกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ 
(ตารางที่ 4.37-4.38) 

 
ตารางที่ 4.37 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 

ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.ยกถังขยะจากที่วางขยะ
ขึ้นบนรถเก็บขยะ 

-ท่าทางในการท างานที่ไม่
ถูกต้อง 
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จาก
การท างานในท่าเดิมนานๆ 
-วัสดุตกลงมาข้างล่าง 

-ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น ถุงมือหนัง
เทียมป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม 
หน้ากากอนามัย ,หน้ากากอนามัย,
รองเท้าบูท 
- ศึกษาท่าทางท่ีถูกต้องก่อน
ปฏิบัติงาน 

2.คัดแยกขยะ - ได้รับอันตรายจากของมี
คม 

-ตรวจดูสภาพชิ้นงานก่อนปฏิบัติงาน 
-ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล 

www.ssru.ac.th



48 

 

ตารางที่ 4.37 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
3.ท าความสะอาดถังขยะ
และรถเก็บขยะ 

- โรคที่เกิดจากการท างาน -ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น ถุงมือหนัง
เทียมป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม,
หน้ากากอนามัย,รองเท้าบูท 

 
ตารางที่ 4.38 แสดงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน 
 

ขั้นตอนการท างาน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.ยกถังขยะจากที่วางขยะ
ขึ้นบนรถเก็บขยะ 

- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จาก
การท างานในท่าเดิมนานๆ 

-ขณะท างานควรอยู่ในท่าทางที่ถนัด 

2. คัดแยกขยะ - ได้รับบาดเจ็บจากของมี
คม 

-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกครั้ง เช่น ถุงมือหนังเทียม
ป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม,หน้ากาก
อนามัย,รองเท้าบูท 

3.ท าความสะอาดถังขยะ
และรถเก็บขยะ 

- โรคที่เกิดจากการท างาน -ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่นถุงมือหนัง
เทียมป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม , 
หน้ากากอนามัย,รองเท้าบูท 

 
  4.6.2 ฝ่ายสุขาภิบาล (ลอกท่อระบายน้ า) การลอกท่อระบายน้ าของฝ่ายงานสุขาภิบาลนั้นมี
กิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ การกั้นเขตพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่ที่จะปฏิบัติงาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
ลอกท่อ การลอกขยะในท่อระบายน้ าโดยใช้คราดโกยขยะ และท าความสะอาด ตรวจเช็ค และเก็บ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตราย และเกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ได ้(ตารางที่ 4.39-4.40) 
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ตารางที่ 4.39 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.กั้นเขตพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่ที่
จะปฏิบัติงาน 

-ได้รับบาดเจ็บจาก
อุปกรณ์และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบอุปกรณ์และพ้ืนที่ก่อน
ปฏิบัติงาน 

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ในการลอกท่อ 

-ได้รับอันตรายจาก
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ที่จะใช้ลอกท่อก่อน
การปฏิบัติงาน 
-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น 
ถุงมือหนังเทียมกันบาด,รองเท้าบูท 

3.ท าการลอกขยะในท่อ
ระบายน้ าโดยใช้คราดโกย
ขยะ 

-ได้รับบาดเจ็บจากขยะ 
สิ่งของมีคม ที่อยู่ในท่อ
ระบายน้ า 

-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น 
ถุงมือหนังเทียมกันบาด,รองเท้าบูท 

4.ท าความสะอาด ตรวจเช็ค 
และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

-ได้รับอันตรายจาก
อุปกรณ์ขณะท าความ
สะอาด 

-ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-สวมใส่อุปกรณ์ป้อป้องกันอันตราย 
เช่น ถุงมือหนังเทียมกันบาด,รองเท้า
บูท 

 
ตารางที่ 4.40 แสดงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนกาท างาน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.กั้นเขตพ้ืนที่บริเวณพ้ืนที่ที่
จะปฏิบัติงาน 

- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ จาก
การท างานในท่าเดิมนานๆ 

-ขณะท างานควรอยู่ในท่าทางที่ถนัด 

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้
ในการลอกท่อ 

- ไดร้ับบาดเจ็บจากของมี
คม 

-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกครั้ง เช่น ถุงมือหนังเทียม
ป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม,หน้ากาก
อนามัย,รองเท้าบูท 

3.ท าการลอกขยะในท่อ
ระบายน้ าโดยใช้คราดโกย
ขยะ 

- โรคที่เกิดจากการท างาน -ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกครั้ง เช่นถุงมือหนังเทียม
ป้องกันการบาดจากสิ่งมีคม , หน้ากาก
อนามัย,รองเท้าบูท 
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ตารางที่ 4.40 แสดงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 
ขั้นตอนกาท างาน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
4.ท าความสะอาด ตรวจเช็ค 
และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

-ได้รับอันตรายจาก
อุปกรณ์ขณะท าความ
สะอาด 

-ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-สวมใส่อุปกรณ์ป้อป้องกันอันตราย 
เช่น ถุงมือหนังเทียมกันบาด,รองเท้า
บูท 

 
 4.6.3 ฝ่ายช่างไฟฟ้า การปฏิบัติงานซ่อม การบ ารุงรักษาหรือการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น          
มีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ การตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงานและเตรียมอุปกรณ์ในการท างาน 
ท างานในที่สูง  ปฏิบัติงานซ่อมสายไฟฟ้า ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตราย และ
เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ (ตารางที่ 4.41-4.42) 
 
ตารางที่ 4.41 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน
การปฏิบัติงานและเตรียม
อุปกรณ์ในการท างาน 

-อุปกรณ์การท างานช ารุด
เสียหายหรือเสื่อมสภาพ 
 

-ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่
ช ารุดให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน 
-ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่นเข็มขัดนิรภัย 
หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย
ส าหรับกันไฟดูด 

2. ท างานในท่ีสูง -ได้รับอันตรายจากการพลัด
ตกจากที่สูง 

-ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย 
หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัย
ส าหรับกันไฟดูด 
-ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ควรศึกษาท่าทางในการปฏิบัติที่
ถูกต้อง 
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ตารางที่ 4.41 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน (ต่อ) 
 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงถึงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการท างาน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 

1.เตรียมอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

-ได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ท่ี
ช ารุด 

-ตรวจดูอุปกรณ์ที่ช ารุดด้วยสายตา
และสวมใส่ถุงมือป้องกันการบาดเจ็บ 

2. ท างานในท่ีสูง - ท างานผิดท่า ท าให้เกิด
อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ 

-ควรศึกษาท่าทางในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง 

3. ปฏิบัติงานซ่อม
สายไฟฟ้า 

-ได้รับการบาดเจ็บจากการ
ท างาน เช่น ไฟฟ้าดูด  
 

-ควรตรวจสอบงานด้วยสายตาก่อน
ว่ามีจุดที่จะเกิดอันตราต่อตนเอง
หรือไม่  และปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง 
-สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย 
หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัย
ส าหรับกันไฟดูด 

 
        
 
 
 

ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
3. ปฏิบัติงานซ่อม
สายไฟฟ้า 

-ไฟฟ้าดูด เนื่องจากสายไฟฟ้า
เกิดการช ารุด และมี
ลวดทองแดงโผล่ออกมา 

-ควรตรวจสอบงานด้วยสายตาก่อน
ว่ามีจุดที่เกิดอันตรายต่อตนเอง
หรือไม่และปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง 
-ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น เข็มขัดนิรภัย
หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย
ส าหรับกันไฟดูด 
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  4.6.4 ฝ่ายคนสวน การงานของฝ่ายงานสวนนั้นมีกิจกรรมหลักที่ส าคัญ คือ เตรียมอุปกรณ์ในการ
ท างาน ลงมือปฏิบัติงาน ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้  ฯลฯ ท าความสะอาด ตรวจเช็ค และเก็บ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดอันตราย และเกิดปัญหาต่อสุขภาพ
ได้ (ตารางที่ 4.43-4.44) 
 
ตารางที่ 4.43 แสดงถึงความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
 
ขั้นตอนการท างาน อันตรายที่เกิดข้ึน ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.เตรียมอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

-อุปกรณ์การท างาน
ช ารุดเสียหาย หรือ
เสื่อมสภาพ 
 

-ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุด
ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน 
-ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ทุกครั้ง เช่น ถุงมือ แว่นตา 

2.ลงมือปฏิบัติงาน ตัดแต่ง
กิ่งไม้ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ฯ 

-ได้รับอันตรายจาก
ของมีคม และเศษ
หญ้า เศษกิ่งไม้ เศษ
กรวดหิน กระเด็นเข้า
ตา 

-ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล ทุกครั้ง เช่นถุงมือและ
แว่นตา 
-ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ควรศึกษาท่าทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

3.ท าความสะอาด ตรวจเช็ค 
และเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย 

-ได้รับอันตรายจาก
ของมีคม ขณะท า
ความสะอาด 

-ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 

 
ตารางที่ 4.44 แสดงถึงปัญหาด้านสุขภาพระหว่างการท างาน 
 

ขั้นตอนการท างาน ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ค าแนะน าและมาตรการการป้องกัน 
1.เตรียมอุปกรณ์ในการ
ท างาน 

-ได้รับบาดเจ็บจาก
อุปกรณ์ที่ช ารุด 

-ตรวจดูอุปกรณ์ที่ช ารุดด้วยสายตาและ
สวมใส่ถุงมือป้องกันการบาดเจ็บ 

2.ลงมือปฏิบัติงาน ตัดแต่ง
กิ่งไม้ ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ 
ฯลฯ 

-ได้รับบาดเจ็บจากของ
มีคม และเศษหญ้า 
เศษกิ่งไม้ เศษกรวดหิน 
กระเด็นเข้าตา 

-ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
-ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลเช่น แว่นตา 

3.ท าความสะอาด ตรวจเช็ค 
และเก็บอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย 

-ได้รับบาดเจ็บจากของ
มีคม ขณะท าความ
สะอาด 

-ควรปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
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บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การศึกษา และวิเคราะห์การเรียนรู้ ถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือจะได้วิเคราะห์รูปแบบ และน ารูปแบบการเรียนรู้การแก้ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัย มาท าเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย (Safety Standard Operation Procedure : SSOP) โดยร่วมกัน
มองสภาพปัญหาจากการประกอบอาชีพ การร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา และค้นหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์งานเพ่ือ
ความปลอดภัย (JSA) จากนั้นได้มีการก าหนดกิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่รูปแบบการ
ป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ได้ก าหนดขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพนั้น มีกิจกรรม
บางส่วนที่ผู้ประกอบอาชีพสามารถน าไปด าเนินได้เอง และในบางเรื่องต้องการความรู้ความเข้าใจเพ่ิมเติม
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ การอบรมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
เป็นช่างซ่อม ฝ่ายช่างไฟฟ้า ฝ่ายงานสวน และฝ่ายงานสุขาภิบาล ในการป้องกันอันตรายจากการท างาน 
จะให้ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าไปให้ความรู้ในอันตรายจากการท างานในบางเรื่อง เช่น เครื่องมือกลต่างๆ หรือ
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในการท างาน เรื่องอันตรายจากสารเคมีสารระเหย การเข้าสู่ร่างกายของ
สารเคมี  ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกันอันตราย และผู้ประกอบอาชีพมีความต้องทราบถึงวิธีการในการ
ป้องกันอันตรายจากการท างาน โดยเนื้อหาแท้จริงคือการป้องกันการเจ็บป่วย การปวดกล้ามเนื้อตาม
อวัยวะต่างๆ ของร่างกายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่เคยเป็นหรือก าลังเป็น มากกว่าอันตรายจากสารเคมีที่เห็น
ผลไม่ชัดเจน และหลังจากนั้นนักวิจัยได้เข้าไปประเมินผลการด าเนินงานในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหา
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเป็นระยะๆ ซึ่งได้ข้อมูลดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล 
 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาลนั้นเป็นชายทั้งหมด ส่วนใหญ่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี
ครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจกับงานที่ท าไม่คิดที่จะ
เปลี่ยนงานใหม่ ท างานสัปดาห์ละ 6-7 วัน วันละ 9-12 ชั่วโมง ทั้งเวลางานปกติและเวลางานเร่งด่วนก็
ตาม ส่วนใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมี
ปัญหาสุขภาพจากการท างานก็จะมีการปฏิบัติตนหลายวิธี เช่น ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง รักษาด้ วยตนเอง 
และไปหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยนั้น ส่วนใหญ่จะใช้บัตรประกัน
สุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนน้อย ส าหรับโรคหรือความ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เป็นต้น อาการทางตาที่พบคือ  อาการปวดตา 
เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพัก
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นั้นก็จะหาย แต่ก็ยังพบผู้ที่มีอาการท่ีเมื่อหยุดพักแล้วก็ยังไม่หาย จากอาการปวดไหล่ และปวดเมื่อยทั้งตัว 
นอกจากนั้นยังมีผู้ที่มีอาการตลอดเวลาจากอาการปวดหลังและปวดเอว ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมาก
ถึงรุนแรง พบว่าสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย และมีลักษณะ
การปฏิบัติงานที่ไม่ปลอดภัย 
  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ ส่วนใหญ่เคยได้รับอุบัติเหตุ
จากการท างาน ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการท างานนั้น จะใช้วิธีไปรักษากับบุคลากรทางการแพทย์ รองลงมาเป็นการรักษาด้วยตัวเอง
และการปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บจากการท างานนั้น ส่วนใหญ่ใช้บัตร
ประกันสุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนน้อย ประเภทของ
อุบัติเหตุพบมากที่สุด คือ โดนของมีคมบาด จะได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากวัตถุกระเด็นเข้าตา สารเคมีกระเด็นกระเด็นใส่หรือหกลด และถูกกระแทกจากของแข็ง  ระดับ
ความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรง และมีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) ฝ่ายงานสุขาภิบาล เป็นงานที่ต้องอยู่กับขยะและสิ่ง
ปฏิกูลจ านวนมาก มีโอกาสได้รับอันตรายและการติดเชื้อ จากสิ่งสกปรกที่มากับขยะ และสิ่งปฏิกูล จาก
การสัมผัสทางผิวหนังและทางเดินหายใจ และอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้าในตอนกลางวัน อาจจะท า
ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอ่อนเพลีย เนื่องสภาพแวดล้อมการท างาน การกระท าที่ไม่ปลอดภัย ก่อให้เกิดอันตราย
ได้ ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้ง เช่น ถุงมือหนังเทียมป้องกันการบาด
จากสิ่งมีคม หน้ากากอนามัย รองเท้าบูท ศึกษาท่าทางที่ถูกต้องก่อนปฏิบัติงาน ตรวจดูสภาพชิ้นงานก่อน
ปฏิบัติงาน ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และล้าง
ท าความสะอาดอุปกรณ์และจัดเก็บเข้าที่หลังการใช้งาน 
 5.1.2 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า 

  ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้านั้นเป็นชายทั้งหมด ส่วนใหญ่การศึกษาระดับประถมศึกษาถึง
ปริญญาตรี มีครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจกับงานที่ท า
ไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่ ท างานสัปดาห์ละ 6-7 วัน วันละ 9-12 ชั่วโมง/วัน ทั้งเวลางานปกติและเวลา
งานเร่งด่วนจะท างานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน ส่วนใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจากการท างานก็จะมีการปฏิบัติตนหลายวิธี เช่น 
ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง รักษาด้วยตนเอง และไปหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการ
เจ็บป่วยนั้น ส่วนใหญ่จะใช้บัตรประกันสุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่าย
ให้เป็นส่วนน้อย ส าหรับโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้  ได้แก่  โรค
ปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและเข่า เป็น
ต้น อาการทางตาที่พบคือ  อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น ส่วนใหญ่มีความถี่ในการ
เกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพักนั้นก็จะหาย แต่ก็มีอาการตลอดเวลาจากอาการปวดแขน ปวด
เข่า ขา และอ่อนเพลีย ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรง 
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  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ ส่วนใหญ่เคยได้รับอุบัติเหตุ
จากการท างาน ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุอัน
เนื่องมาจากการท างานนั้น จะใช้วิธีไปรักษากับบุคลากรทางการแพทย์ รองลงมาเป็นการรักษาด้วยตัวเอง
และการปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บจากการท างานนั้น ส่วนใหญ่ใช้บัตร
ประกันสุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนน้อย ประเภทของ
อุบัติเหตุพบมากที่สุด คือ อุบัติเหตุที่เกิดจากการถูกไฟฟ้าดูด จะได้รับอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกสัปดาห์ 
นอกจากนี้ยังพบอุบัติเหตุที่เกิด จากโดนของมีคมบาด และถูกกระแทกจากของแข็ง ระดับความรุนแรงไม่
รุนแรงมากถึงรุนแรง  
 ความเหมาะสมด้านแสงสว่างในการท างาน  พบว่า ฝ่ายช่างไฟฟ้านั้น มีปัญหาเรื่องแสงสว่าง 
ปริมาณแสงสว่างที่ตรวจวัดมีเพียงบริเวณบันได และทางเดินที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนพ้ืนที่ห้องเรียน
ในขณะปฏิบัติงาน ค่าระดับแสงสว่างที่วัดได้ต่ ากว่ามาตรฐาน และมีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานที่
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) ฝ่ายช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องอยู่บนที่สูงและเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายได้ทุกเมื่อและทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน เนื่องสภาพแวดล้อมการท างาน การกระท าที่ไม่
ปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่รั่ว และการท างานแต่ละขั้นตอนมีความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนการปฏิบัติงาน มี ก า ร
ตรวจดูสภาพอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานหากช ารุดให้ท าการซ่อมแซม ตรวจสอบงานที่จะท าเพ่ือวางแผน
ก่อนการปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในกรณีที่ท างานบนที่สูง เช่น เข็มขัด นิรภัย และ
รองเท้ากันไฟดูด ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และจัดเก็บเครื่องมือเข้าที่ให้เรียบร้อยหลังการใช้
งานทุกครั้ง 
 5.1.3 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน 
  ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาลนั้นเป็นชายทั้งหมด ส่วนใหญ่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี
ครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจกับงานที่ท าไม่คิดที่จะ
เปลี่ยนงานใหม่ ท างานสัปดาห์ละ 4-7 วัน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานวันละ 9-12 ชั่วโมง/วัน ในเวลางานปกติ 
และเวลางานเร่งด่วนปฏิบัติงานมากกว่า 12 ชั่วโมง/วัน ส่วนใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการ
ท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจากการท างานก็จะมีการปฏิบัติตน
หลายวิธี เช่น ปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง รักษาด้วยตนเอง และไปหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยค่าใช้จ่ายใน
การรักษาการเจ็บป่วยนั้น ส่วนใหญ่จะใช้บัตรประกันสุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัย
ออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนน้อย ส าหรับโรคหรือความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ 
ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและ
เข่า เป็นต้น อาการทางตาที่พบคือ  อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น ส่วนใหญ่มี
ความถี่ในการเกิดการผิดปกติขณะท างานซึ่งเมื่อหยุดพักนั้นก็จะหาย แต่ก็ยังพบผู้ที่มีอาการที่เมื่อหยุดพัก
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แล้วก็ยังไม่หาย จากอาการปวดต้นคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดแขน ปวดเอว ปวดเข่า ปวดขา และปวด
เมื่อยทั้งตัว ระดับความรุนแรงไม่รุนแรงมากถึงรุนแรงปานกลาง 
  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน ส่วนใหญ่เคย
ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ส าหรับการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจาก
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการท างานนั้น จะใช้วิธีไปรักษากับบุคลากรทางการแพทย์ รองลงมาเป็นการ
รักษาด้วยตัวเองและการปล่อยทิ้งไว้ให้หายเอง โดยค่าใช้จ่ายในการรักษาการบาดเจ็บจากการท างานนั้น 
ส่วนใหญ่ใช้บัตรประกันสุขภาพ ออกค่าใช้จ่ายเองบ้าง และทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้เป็นส่วนน้อย 
ประเภทของอุบัติเหตุพบมากที่สุด คือ วัตถุกระเด็นเข้าตา โดนของมีคมบาด ระดับความรุนแรงไม่รุนแรง
มากถึงรุนแรงปานกลาง และมีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  
 การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย (JSA) ฝ่ายงานสวน ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่ในที่โล่งแจ้ง อากาศ
ร้อนจัดเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย ตลอดจนอันตรายจากไฟฟ้าเครื่องทุ่นแรง และอันตรายในลักษณะอ่ืนๆ 
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตรวจดูสภาพอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานหากช ารุดให้ท าการซ่อมแซม ตรวจสอบงานที่
จะท าเพ่ือวางแผนก่อนการปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือนิรภัย 
และรองเท้าหุ้มส้น ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ท าความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานทุกครั้ง 
และจัดเก็บเครื่องมือเข้าท่ีให้เรียบร้อยหลังการใช้งานทุกครั้ง 
  
5.2 อภิปรายผล 
  5.2.1 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล 

 งานสุขาภิบาลลักษณะกิจกรรมงานด้านนี้ แบ่งเป็น 2 งาน คือ การขุดลอกท่อระบายน้ า และงาน
เก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูล จะเห็นได้ว่าลักษณะงานทั้งสองนั้นผู้ปฏิบัติงานล้วนแล้วจะมีการสัมผัสกับความ
สกปรกที่มาจากน้ าเสีย โคลนตม ขยะ สิ่งปฏิกูล นอกจากนั้นยังต้องประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจากขั้นตอน
การท างานที่ไม่ถูกต้อง เครื่องใช้เครื่องมือที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงาน
สุขาภิบาลนั้นเป็นผู้ชายทั้งหมดอาจจะยิ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่า เพราะผู้ชายส่วนใหญ่อาจจะมีความ
มั่นใจในการท างานสูง มั่นใจในงานที่ท ามาเนิ่นนานไม่ค่อยจะเชื่อค าแนะน าของหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน 
และงานด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ส่งผลกับสุขภาพได้ง่ายอาจจะท าความเข้าใจได้ง่าย
ในบางเรื่อง ส าหรับบางเรื่องภูมิรู้ด้านการศึกษาจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลเข้าใจ และยิ่งกว่านั้น
จะท าให้บุคคลทุกคนที่ศึกษานั้นมีจิตส านึกรักความปลอดภัยยิ่งเป็นไปได้ยาก จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ผู้
ประกอบอาชีพนี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปี
ขึ้นไป จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะให้ความรู้แค่ครั้งคราวแล้วผู้ประกอบอาชีพจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ เพราะ
พนักงานเหล่านั้นประกอบอาชีพมาเนิ่นนาน และพนักงานยังมีความพึงพอใจกับงานที่ท าไม่คิดที่จะเปลี่ยน
งานใหม่แม้ต้องท างานหนัก เหนื่อย และสกปรกเป็นเวลานานถึงสัปดาห์ละ 6-7 วัน วันละ 9-12 ชั่วโมง/
วันก็ตาม ทั้งๆ ทีส่่วนใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน พนักงานเหล่านั้น
ยังมีทัศนคติที่ผิดในการดูแลสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพจากการท างานก็จะปล่อยทิ้ง
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ไว้ให้หายเองก่อน เมื่อมีอาการรุนขึ้นรักษาด้วยตนเองโดยการไปซื้อยาจากร้านขายยาโดยเภสัชกรรม และ
เมื่ออากายเริ่มแย่ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติถึงตัดสินใจไปหาบุคลากรทางการแพทย์ โดยให้
เหตุผลที่ว่าไปพบแพทย์แล้วจะเสียเวลางานเพราะมีลูกเมียที่ต้องรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่าย  และส่วนใหญ่
เมื่อไปพบแพทย์ก็จะได้ยาไม่ค่อยดีตนเองสามารถหาซื้อตามร้านขายยาได้โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาไปพบ
แพทย์ก็ได้ ในการรักษาตนเองก่อนพบแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยนั้นจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายเอง นอกจากเกิดอุบัติเหตุจากการท างานทางมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ในบางครั้ง ส่วนค่าใช้จ่าย
ในกรณีตอ้งพบแพทย์หลังจากการรักษาด้วยตนเองไม่ส าเร็จจะใช้บัตรประกันสุขภาพ  
  ลักษณะการปฏิบัติงานนั้น ถ้าเป็นงานขุดลอกท่อจะเป็นการท างานในลักษณะการก้ม ลุก นั่ง ยืน 
เดิน บ่ายๆ กว่างานนั้นจะเสร็จ ในบางครั้งต้องปฏิบัติงานในท่อที่มีพ้ืนที่คับแคบ ร่างกายต้องฝืนธรรมชาติ
ในพ้ืนที่คับแคบเป็นเวลานานๆ จึงเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพ
นี้ ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขา
และเข่า เป็นต้น และในการปฏิบัติงานนั้นพบว่ามีการปฏิบัติงานทั้งกลางแจ้งที่อากาศร้อนจัด มีฝุ่นและ
เศษวัสดุฟุ้งกระจายเข้าตา แสงสว่างจ้าท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องหรี่ตาเกิดปัญหากับสุขภาพตา และในพ้ืนที่ที่
มีแสงน้อยผู้ปฏิบัติงานต้องเพ่งมองเป็นระยะเวลานานท าให้รูม่านตาขยายกว้างเป็นเวลานานเกิดปัญหากับ
สุขภาพตาได้เช่นกัน อาการทางตาที่พบ คือ อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น ถึงแม้จะ
เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น พนักงานเหล่านั้นก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติจนอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นเรื่อง
ปกติซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเมื่อหยุดพักอาการนั้นก็จะหาย และถึงแม้จะมีพนักงานบางคนที่ มี
อาการท่ีเมื่อหยุดพักแล้วก็ยังไม่หาย จากอาการปวดไหล่ และปวดเมื่อยทั้งตัว แต่ก็ต้องทนปฏิบัติงานโดย
ไม่หยุดงานไปรักษาตัว นอกจากอาการจะรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถึงจะหยุดงานรักษาตัว  และ
ยังพบว่ายังมีพนักงานที่มีอาการอาการปวดหลังและปวดเอวตลอดเวลาและก็ยังปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ 
โดยทั่วไปแล้วพบว่าสาเหตุของอาการเจ็บป่วยนั้น มาจากการปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย 
เช่น อากาศร้อนจัด แสงจ้าเกิน แสงน้อยเกิน ลมแรงฝุ่นละอองมาก พ้ืนที่ท างานคับแคบ และความ
สกปรก เป็นต้น นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยโดยที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเครื่องมือ 
เครื่องทุ่นแรง เครื่องป้องกันตัวเองหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  จนเกิดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุโดนของมีคมบาดขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เช่น ถูกเศษหิน เศษปูน เศษโลหะบาดในขณะท าการ
ลอกท่อ  
  ส่วนงานเก็บขยะจะเป็นการท างานในลักษณะการก้ม ลุก เดิน บ่ายๆ กว่างานนั้นจะเสร็จ ใน
บางครั้งต้องปฏิบัติงานในท่อที่มีพ้ืนที่คับแคบในบริเวณซอกตึก มุมอาคาร ร่างกายต้องฝืนธรรมชาติใน
พ้ืนที่คับแคบเป็นเวลานานๆ จึงเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยเช่นเดียวกัน และในการปฏิบัติงานนั้นพบว่า
มีการปฏิบัติงานทั้งกลางแจ้งที่อากาศร้อนจัด มีฝุ่นและเศษวัสดุฟุ้งกระจายเข้าตา แสงสว่างจ้าท าให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องหรี่ตาเกิดปัญหากับสุขภาพตา และในเวลาที่มีแสงน้อยเพราะพนักงานเหล่านี้ต้องเก็บขยะ
ตั้งแต่ตีห้า ในช่วงเวลากลางวัน และช่วงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม ผู้ปฏิบัติงานต้องเพ่งมองเป็นระยะเวลานานท าให้
รูม่านตาขยายกว้างเป็นเวลานานเกิดปัญหากับสุขภาพตาได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้วพบว่าสาเหตุของอาการ
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เจ็บป่วยนั้น มาจากการปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น อากาศร้อนจัด แสงจ้าเกิน แสง
น้อยเกิน ลมแรงฝุ่นละอองมาก พื้นที่ท างานคับแคบ และความสกปรกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้มีสาเหตุมา
จากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยโดยที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง เครื่องป้องกันตัวเองหรือ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จนเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดนของมีคมบาดขึ้นเป็นประจ าทุก
สัปดาห์ เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว บาดในขณะท าการคัดแยกขยะ และยังเกิดการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจาก
สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดภาชนะกระเด็นเข้าตา สารเคมีกัดมือ เป็นต้น 
 5.2.2 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า 
  งานซ่อมบ ารุงทางไฟฟ้า จะมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งระบบ 1 เฟส และ 2 เฟส 
ทั้งงานซ่อมที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพ การช ารุดจากการลื้อถอนปรับปรุงอาคาร งานติดตั้งใหม่ และ
งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน จะเห็นได้ว่าลักษณะงานทั้งนั้นผู้ปฏิบัติงานล้วนแล้ว
จะมีโอกาสสัมผัสกับไฟฟ้าทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังต้องประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจากขั้นตอนการท างานที่ไม่
ถูกต้อง การใช้เครื่องมือผิดประเภท การใช้เครื่องมือที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การท างานบนที่สูง การ
ใช้สารเคมีในการประกอบท่อร้อยสาย ซึ่งผู้ประกอบอาชีพฝ่ายไฟฟ้านั้นเป็นผู้ชายซึ่งอาจจะมีความมั่นใจใน
การท างานสูง มั่นใจในงานที่ท ามาเนิ่นนานไม่ค่อยจะเชื่อค าแนะน าของหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงาน
เช่นเดียวกับฝ่ายงานสุขาภิบาล และงานด้านความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่ส่งผลกับสุขภาพได้
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบอาชีพจะมีระดับการศึกษาท่ีกระจายกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีแต่
พบว่า ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนั้นมักเป็นระดับหัวหน้าซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายงาน ดังนั้นผู้ที่
ปฏิบัติงานจึงมีภูมิรู้ไม่ต่างจากพนักงานในฝ่ายงานสุขาภิบาลที่อาจจะท าความเข้าใจได้ง่ายในบางเรื่อง แต่
ส าหรับบางเรื่องจะต้องใช้เวลาท าความเข้าใจ ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะท าให้เกิดความ
ปลอดภัยได้  ส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาชีพนี้มีครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปีขึ้นไป 
จึงเป็นเรื่องยากท่ีจะให้ความรู้แค่ครั้งคราวแล้วผู้ประกอบอาชีพจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และพนักงาน
ยังมีความพึงพอใจกับงานที่ท าไม่คิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่แม้ต้องท างานหนัก เหนื่อย และมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดไฟดูด ต้องปฏิบัติงานเป็นเวลานานถึงสัปดาห์ละ 6-7 วัน วันละ 9-12 ชั่วโมง/วันก็ตาม ทั้งๆ ที่ส่วน
ใหญ่มีปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน พนักงานเหล่านั้นยังมีทัศนคติในการ
ดูแลรักษาตนเองที่ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายสุขาภิบาล ในเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกันกับพนักงาน
ฝ่ายสุขาภิบาล    
 ลักษณะการปฏิบัติงานนั้น ถ้าเป็นงานซ่อมที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพ การช ารุดจากการลื้อ
ถอนปรับปรุงอาคาร งานติดตั้งใหม่ และงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่แตกต่างกันมาก ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงาน
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีลักษณะปฏิบัติงานในอาคารเรียนทั้งพ้ืนห้อง ผนังห้อง หรือบนฝ้า บ้างก็
เป็นการท างานในลักษณะการปีนขึ้นที่สูงโดยบันได มีการก้ม นั่ง ยืน เดิน บ่ายๆ กว่างานนั้นจะเสร็จ ใน
บางครั้งต้องปฏิบัติงานในท่อที่มีพ้ืนที่คับแคบ เช่น บนฝ้าใต้หลังคา มุมตึก ร่างกายต้องฝืนธรรมชาติใน
พ้ืนที่คับแคบเป็นเวลานานๆ จึงเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ 
ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน ปวดขาและ
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เข่า เป็นต้น และในการปฏิบัติงานนั้นพบว่ามีการปฏิบัติงานทั้งกลางแจ้งที่อากาศร้อนจัด มีฝุ่นและเศษ
วัสดุฟุ้งกระจายเข้าตา แสงสว่างจ้าท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องหรี่ตาเกิดปัญหากับสุขภาพตา และในพ้ืนที่ที่มี
แสงน้อยผู้ปฏิบัติงานต้องเพ่งมองเป็นระยะเวลานานท าให้รูม่านตาขยายกว้างเป็นเวลานานเกิดปัญหากับ
สุขภาพตาได้เช่นกัน อาการทางตาที่พบ คือ อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น หรือใน
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่แคบอย่างบนฝ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการหายใจอาการวิงเวียนศีรษะ ถึงแม้จะ
เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นพนักงานเหล่านั้นก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติจนอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็นเรื่อง
ปกติซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเมื่อหยุดพักอาการนั้นก็จะหาย และถึงแม้จะมีพนักงานบางคนที่ มี
อาการท่ีเมื่อหยุดพักแล้วก็ยังไม่หาย จากอาการปวดไหล่ และปวดเมื่อยทั้งตัว แต่ก็ต้องทนปฏิบัติงานโดย
ไม่หยุดงานไปรักษาตัว นอกจากอาการจะรุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถึงจะหยุดงานรักษาตัว และ
ยังพบว่ายังมีพนักงานที่มีอาการอาการปวดหลังและปวดเอวตลอดเวลาและก็ยังปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ 
โดยทั่วไปแล้วพบว่าสาเหตุของอาการเจ็บป่วยนั้น มาจากการปฏิบัติงานกับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย 
เช่น อากาศร้อนจัด แสงจ้าเกิน แสงน้อยเกิน ลมแรงฝุ่นละอองมาก พ้ืนที่ท างานคับแคบ เป็นต้น 
นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภัยโดยที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง เครื่อง
ป้องกันตัวเองหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จนเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุไฟดูด  โดนของมี
คมบาดขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เช่น สายทองแดงบาด มีบอกสายไฟบาด ท่อเหล็กบาด เป็นต้น และยัง
เกิดการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีท่ีใช้ในการต่อเชื่อมท่อร้อยสายพีวีซี กระเด็นเข้าตา การสูดดมใน
พ้ืนที่แคบจนวิงเวียนศีรษะแล้วหกล้ม และสารเคมีกัดมือ เป็นต้น 
 5.2.3 ผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวน 
  งานสวน จะมีลักษณะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับแต่งภูมิทัศน์ การตัดแต่งต้นไม้ การขุดดิน 
การตัดหญ้า ผู้ปฏิบัติงานล้วนแล้วจะมีโอกาสสัมผัสกับ เศษหิน เศษดิน กิ่งไม้ เศษหญ้าได้ทั้งสิ้น 
นอกจากนั้นยังต้องประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บจากขั้นตอนการท างานที่ไม่ถูกต้อง การใช้เครื่องมือผิด
ประเภท การใช้เครื่องมือที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน การท างานบนที่สูง ในการปีนตัดกิ่งไม้ การใช้
สารเคมีในการก าจัดสัตรูพืช การใช้ปุ๋ย ซึ่งผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสวนนั้นล้วนแต่เป็นผู้ชายเช่นเดียวกัน
ฝ่ายอ่ืนๆ ที่กล่าวมาแล้วซึ่งอาจจะมีความม่ันใจในการท างานสูง มั่นใจในงานที่ท ามาเนิ่นนานไม่ค่อยจะเชื่อ
ค าแนะน าของหัวหน้าหรือเพ่ือนร่วมงานเช่นเดียวกับฝ่ายงานสุขาภิบาล ส่วนใหญ่ผู้ประกอบอาชีพนี้มี
ครอบครัวและมีบุตรแล้ว ประกอบอาชีพนี้มานาน 10 ปีขึ้นไป จึงเป็นเรื่องยากที่จะให้ความรู้แค่ครั้งคราว
แล้วผู้ประกอบอาชีพจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ และพนักงานยังมีความพึงพอใจกับงานที่ท าไม่คิดที่จะ
เปลี่ยนงานใหม่แม้ต้องท างานหนัก เหนื่อย และมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน แม้ต้อง
ปฏิบัติงานเป็นเวลานานถึงสัปดาห์ละ 4-7 วัน วันละมากกว่า 9-12 ชั่วโมง/วันก็ตาม ทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่มี
ปัญหาความเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน พนักงานเหล่านั้นยังมีทัศนคติในการดูแล
รักษาตนเองที่ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายอ่ืนๆ ในเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไม่ต่างกันกับพนักงานฝ่ายอ่ืนๆ ที่
กล่าวมา 
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  ลักษณะการปฏิบัติงานนั้น การปรับแต่งภูมิทัศน์ การตัดแต่งต้นไม้ การขุดดิน การตัดหญ้าจะเป็น
การท างานในลักษณะการก้ม ลุก นั่ง ยืน เดิน บ่ายๆ ต้องใช้แรงมากเป็นครั้งคราวกว่างานนั้นจะเสร็จ 
บางครั้งต้องใช้บันไดปีนขึ้นบนที่สูง จึงเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างานของผู้ประกอบ
อาชีพนี้ ได้แก่  โรคปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดแขน 
ปวดขาและเข่า เป็นต้น และในการปฏิบัติงานนั้นพบว่ามีการปฏิบัติงานทั้งกลางแจ้งที่อากาศร้อนจัด มีฝุ่น
และเศษวัสดุฟุ้งกระจายเข้าตา แสงสว่างจ้าท าให้ผู้ปฏิบัติงานต้องหรี่ตาเกิดปัญหากับสุขภาพตา และใน
พ้ืนที่ที่มีแสงน้อยผู้ปฏิบัติงานต้องเพ่งมองเป็นระยะเวลานานท าให้รูม่านตาขยายกว้างเป็นเวลานานเกิด
ปัญหากับสุขภาพตาได้เช่นกัน อาการทางตาที่พบ คือ อาการปวดตา เคืองตา ตาพร่า และแสบตา เป็นต้น 
ถึงแม้จะเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นพนักงานเหล่านั้นก็ยังคงปฏิบัติงานตามปกติจนอาการเจ็บป่วยดังกล่าวเป็น
เรื่องปกติซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเมื่อหยุดพักอาการนั้นก็จะหาย และถึงแม้จะมีพนักงานบางคนที่มี
อาการท่ีเมื่อหยุดพักแล้วก็ยังไม่หาย แต่ก็ต้องทนปฏิบัติงานโดยไม่หยุดงานไปรักษาตัว นอกจากอาการจะ
รุนแรงจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถึงจะหยุดงานรักษาตัว และยังพบว่ายังมีพนักงานที่มีอาการตลอดเวลา
และก็ยังปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ โดยทั่วไปแล้วพบว่าสาเหตุของอาการเจ็บป่วยนั้น มาจากการปฏิบัติงาน
กับสภาพของงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น อากาศร้อนจัด แสงจ้าเกิน แสงน้อยเกิน ลมแรงฝุ่นละอองมาก เป็น
ต้น นอกจากนี้มีสาเหตุมาจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยโดยที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง 
เครื่องป้องกันตัวเองหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดนของมีคมบาดขึ้นเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
และยังเกิดการบาดเจ็บที่มีสาเหตุมาจากสารเคมีที่ใช้ในการก าจัดสัตรูพืช การให้ปุ๋ย จนกระเด็นเข้าตา 
การสูดดมจนวิงเวียนศีรษะแล้วหกล้ม และสารเคมียังกัดมืออีกด้วย 
  
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายในการท างานนั้น พนักงานส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการ
ป้องกันอันตรายในการท างานเท่าที่ควร หรือบางครั้งอาจจะรู้แต่ไม่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการ
ท างาน เพราะคิดว่างานที่ตนเองท าบ่อย เกิดความช านาญในอาชีพ และอาจจะเป็นคนชอบความเสี่ยง
ความท้าทาย จงึคิดว่าจะไม่มีการผิดพลาด หรือเกิดอุบัติเหตุใดๆ และส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายจ้างไม่มีการ
บริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม ไม่มีการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อ านวยความสะดวกใน
การท างาน และป้องกันอันตรายในการท างานในทัศนคติ เกี่ยวกับการป้องอุบัติ เหตุในการท างาน 
พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติเกี่ยวกับการป้องอุบัติเหตุในด้านการท างานค่อนข้างเป็นไปในทางลบ เพราะ
คิดว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จะท าให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกหรือไม่ถนัด โดยยึดถือ
เอาความสะดวกสบายเป็นหลัก แต่ไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง และ
เพ่ือนร่วมงาน 
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 ดังนั้น ผู้บริหารขององค์ต้องให้ความส าคัญของการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเป็นส าคัญโดย
ด าเนินการดังนี้ 
   5.3.1 จัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยขึ้น แล้วใหห้น่วยงานดังกล่าวจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
ให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องและปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอหรือในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้พนักงานได้เกิดความ
เคยชินและตระหนักถึงความความภัย จนมีการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมท างานทีป่ลอดภัย  

5.3.2 ใหม้ีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานให้เพียงพอ เพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยของฝ่ายงานซ่อมบ ารุงที่มีความเสี่ยงกว่ากว่าคนอ่ืนๆ และเพ่ือความปลอดภัยของทุกคนใน
องค์กร  

5.3.3 จัดท ามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 เพ่ือให้มี
การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัอย่างเป็นรปูธรรมต่อเนื่อง ต่อไป 
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โครงการวิจัยเรื่อง  ความปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของช่างซ่อมบ ารุง 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ฝ่ายงาน ............................................. 
ชื่อ................................................ นามสกุล..................................................................... ................................. 
ที่อยู่...................................................................................... ............................................................................ 
................................................................................................. ...................................................................... ... 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
1. อายุ...........ป ี
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 างานทั้งหมดก่ีวัน วันละกี่ชั่วโมง 
.................................................................................................................... ...................................................... 
12.ท่านเริ่มท างานตั้งแต่เวลา.....................น. ถึง ....................น. 
13.ปริมาณชิ้นงานที่ท่านสามารถท าได้ในเวลา 1 วัน ..................................  
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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 
......................................................... ............................................................................................................  
15.4 อ่ืนๆ 
......................................................... ............................................................................................................  

16.  สถานที่ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้สะดวกหรือไม่อย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................. 
..................................................................................... .....................................................................................  
17.  ท่านมีความพึงพอใจในสถานที่ท างานมากน้อยเพียงใด 
....................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ........................................... 
18.  ความคล่องตัวในการท างาน
................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ............................................................................... 
19.  ความถนัดในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
20.  ความช านาญการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานของท่านมีมากเพียงใด 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................. .........................................................................................  
21.  อุบัติเหตุที่เกดจากการท างานเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด 
.................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................. 
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 ...................................... 
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เวลาที่ท าการสัมภาษณ์ ...................................... 
ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 24 ของแบบสัมภาษณ์  

                           ความถีใ่นการเกิด                                                                     ระดับความรุนแรง 

                            0   =   ไม่เคยได้รับบาดเจ็บเลย                                                  1  =   ไม่รุนแรง 

                            1   =   ประจ าทุกสัปดาห์                                                           2  =   รุนแรงปานกลาง 

                            2   =   ประจ าทุกเดือน                                                              3  =  รุนแรงมาก 

                            3   =   นานๆครั้ง    

 

 

สาเหตุการ
เกิดอุบัตเิหต ุ

 

ความถีใ่นการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตใุนการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ 

0 1 2 3 1 2 3    

หกล้ม           

วัตถกุระเด็น
เข้าตา 

          

โดนของมีคม
บาด 

          

ถูกไฟฟ้าดดู           

ถูกสารเคมี
กระเด็นหรือ

หกรด 

          

ถูกกระแทก
จากของแขง็ 

          

อื่นๆ ระบุ…           
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ตารางส าหรับกรองข้อมูลในข้อ 28 ของแบบสัมภาษณ์  

               ความถีใ่นการเกดิ                                                                                  ระดับความรุนแรง 

                 0   =   ไม่เคยมีอาการเลย                                                                      1  =   ไม่รุนแรง 

                 1   =   มีอาการขณะท างานแต่เมื่อหยุดพกัจะหาย                                  2  =   รุนแรงปานกลาง 

                 2   =   มีอาการขณะท างานและเมื่อพกัจะยงัมีอาการอยู่                         3  =  รุนแรงมาก 

                 3   =   มีอาการตลอดเวลา  

 

 
 

อาการ 

 

ความถีใ่นการเกิด 
 

ระดับความรุนแรง 
 

สาเหตใุนการเกิด 
การปฏิบัติในการแก้ไข 

ปัญหา 

การปฏิบัติเพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บปว่ย 

0 1 2 3 1 2 3    

ปวดต้นคอ           

ปวดไหล่           

ปวดหลัง           

ปวดแขน           

ปวดเอว           

ปวดเขา่           

ปวดขา           

ปวดเมื่อย
ทั้งตัว 

          

แสบตา           

ปวดตา           

ตาพร่ามัว           

คันที่ผิวหนัง           

เจ็บแสบจมกู           

ปวดศีรษะ           

เวียนศีรษะ           

อ่อนเพลีย           
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ภาคผนวก ข 

กฎกระทรวง 
เรื่องมาตรฐานแสงสว่าง เสียง และความรอ้น 
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