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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 
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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 

 
 
 
 

ผู้วิจัย 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ssru.ac.th



ง 
 

สารบัญ 
                 หน้า 

บทคัดย่อ  ก
Abstract  ข 
กิตติกรรมประกาศ  ค 
สารบัญ  ง 
สารบัญตาราง  ฉ 
บทที่ 

1. บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  1 

 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  2 
 ขอบเขตของงานวิจัย  2 
 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  3 
 นิยามศัพท์  4 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  5 
 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย  6 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การประเมินความเสี่ยง (RISK  ASSESSMENT)                                                7 
  การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย   11                 
 จิตวิทยาการเรียนรู้   12 
  ทฤษฎีการเรียนรู้     16 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   17 

3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                   21 
 สร้างเครื่องมือที่ใช้การด าเนินงานวิจัย                           22 
 ขั้นตอนการด าเนินการ        22 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล        24 
 การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข              24 
4. การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหา 

ข้อมูลทั่วไปของประชากรที่ศึกษา               26 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง             28 
ปัญหาสุขภาพจากการท างานและการปฏิบัติเพ่ือดูแลสุขภาพ    31 
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน      43 
ความเหมาะสมจากการการท างาน สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย การป้องกันการบาด 45 
เจ็บจากการท างาน และการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในการท างาน   
การวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย      47 
 
 

http://www.ssru.ac.th



จ 
 

5. สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย                  53 

การอภิปรายผลการวิจัย         56 
ข้อเสนอแนะการวิจัย                60 

บรรณานุกรม          62 
ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย      63 
 ภาคผนวก ข กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐาน แสงสว่าง เสียง และความร้อน  70 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssru.ac.th



ฉ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                              หน้า 
ตารางที่ 4.1 แสดงสถานเพศของช่างซ่อมบ ารุง      26 
ตารางที่ 4.2 แสดงสถานอายุของช่างซ่อมบ ารุง      27 
ตารางที่ 4.3 แสดงสถานระดับการศึกษาของช่างซ่อมบ ารุง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 27 
ตารางที่ 4.4 แสดงสถานภาพสมรสของช่างซ่อมบ ารุง      27 
ตารางที่ 4.5 แสดงระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง     28 
ตารางที่ 4.6 แสดงประสบการณ์การท างานของฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง      28 
ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนผู้ท างานในแต่ละครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  29 
ตารางที่ 4.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการท างานของผู้ประกอบอาชีพ   29 
       ฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง 
ตารางที่ 4.9 แสดงความพึงพอใจในการท างานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงใน  30 
ตารางที่ 4.10 แสดงแนวโน้มในการเปลี่ยนงานของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุงใน  30 
ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนวันที่มีท างานต่อสัปดาห์ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  30 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนชั่วโมงท่ีมีท างานในแต่ละวันของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างซ่อมบ ารุง  31 
ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนชั่วโมงท่ีมีท างานในแต่ละวันใน (ช่วงงานเร่งด่วน) ของช่างซ่อมบ ารุง  31 
ตารางที่ 4.14 แสดงการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการท างานของช่างซ่อมบ ารุง  32 
ตารางที่ 4.15 แสดงการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพ    32 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยจากการท างาน    33 
ตารางที่ 4.17 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด    34 
         และระดับความรุนแรง ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายงานสุขาภิบาล 
ตารางที่ 4.18 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด    35 

       และระดับความรุนแรง ของผู้ประกอบอาชีพฝ่ายช่างไฟฟ้า 
ตารางที่ 4.19 แสดงประเภทของการเจ็บป่วยจากการท างาน  ความถี่ในการเกิด    37 
                 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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