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4.39  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามขณะปฏิบัติงานตัด/เช่ือม  
   วางชิ้นงานไมสมดุล ทําใหเศษช้ินงานกระเด็นใสตนเอง    80 
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        4.40  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามขณะปฏิบัติงานสะเกต็ไฟกระเด็น 

   ไปถูกเส้ือผา และจะเหน็รอยแผลก็ตอเม่ือแผลเย็นแลว    81 
4.41  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามขณะทําการตัด/เช่ือมเกดิฝนตก  

   ทําใหตวัเปยกและเกิดไฟฟาช็อต       81 
4.42  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการสนับสนุนใหมีความรวมมือ 

   ในองคประกอบตางๆ ของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   82 
4.43  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการจัดใหมีสวนรวมระหวาง 

   ผูแทนชางดานความปลอดภัยในกระบวนการการบริหารความปลอดภัย  83 
4.44  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การฝกอบรมใหแกชางใหม 

   ในดานความปลอดภัยกอนการปฏิบัติงาน     83 
4.45  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการจัดทําเอกสารเพ่ือการวางแผน 
        ปองกันอันตราย         84 
4.46  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการมีเจาหนาท่ีดานความปลอดภัย 

   ในการทํางาน         84 
4.47  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการสงเสริมจิตสํานึกท่ีดใีนดาน 

   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       85 
4.48  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามมีการสงเสริมทัศนคติท่ีด ี

   ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      85 
4.49  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม มีการสงเสริมพฤติกรรมท่ีดี 

   ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      86 
4.50  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม จัดใหมีหวัหนางานเปนผูรายงาน 

   เม่ือชางเกิดอุบัติเหตุ จากการทํางานและจัดเจาหนาท่ีความปลอดภยั 
   เปนผูดําเนนิการสอบสวนเพื่อเสนอแนวทางแกไขและปองกันการเกดิซํ้า   87 

4.51  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการนําปญหาสาเหตุของอุบัติเหต ุ
   ท่ีเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานมาอภิปรายโดยเจาหนาท่ีนิรภยัการชาง   87 
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ตารางท่ี                     หนา 
4.52  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การตรวจสอบความปลอดภัย 

   ในพื้นท่ีการทํางาน โดยหวัหนาโรงงานและเจาหนาท่ีดานความปลอดภัย  88 
4.53  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการควบคุมงานท่ีเส่ียงอันตราย 

   โดยใหมีใบอนุญาตทํางานกอนท่ีจะเร่ิมงานตัด,พับ,เช่ือมประกอบ 
   และการทํางานในท่ีอันตราย       88 

4.54  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การประชุมคณะกรรมการ 
   ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุก 1 เดือน     89 

4.55  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การดําเนนิงานบอกกลาว 
   และแนะนําดานความปลอดภัยแกชางทุกวัน     89 

4.56  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การมีเจาหนาท่ีความปลอดภัย 
   ประจําบนเรือตลอดเวลา       90 

4.57  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการตรวจสอบถังดับเพลิง 
   และอุปกรณในการระงับเหตุเพลิงไหมเปนประจําตามความถ่ีท่ีกําหนด 
   เพื่อเตรียมความพรอมเม่ือเกิดอุบัติเหตุ      90 

4.58  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการติดปาย,ขาวสาร,สัญญลักษณ 
   และโปสเตอรเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยเพ่ือเปนการปลุกจติสํานึก 
   ดานความปลอดภัย        91 

4.59  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม การแนะนําการซอมบํารุง 
   และแนะนําชางในการใชอุปกรณปองกนัภัยบุคคล    91 

4.60  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม การตรวจสอบเครนจากภายนอก 
   กอนนําเขาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีทํางานทุกตัว     92 

4.61  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม มีการตรวจสอบดานความปลอดภัย 
   เปนประจํา         92 

4.62  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตามการจัดใหมีระบบของการอนุญาต 
   ทํางานใชความรอน        93 

4.63  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม การอบรมการทํางานบนท่ีสูง  93 

 

DPU



 
 
 

ฒ

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี                      หนา 
4.64  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม มีการอบรมใชเครนเหนือศีรษะ  94 
4.65  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม มีการอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศ  94 
4.66  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตาม การมอบหมายใหชางเขียนรายงาน 

   เกี่ยวกับสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุทันทีและมีการสอบสวนจากคณะกรรมการ 
   ความปลอดภัย         95 

4.67  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการจัดหาอุปกรณปองกนัสวนบุคคล 
   ใหเหมาะกับสภาพการทํางาน       95 

4.68  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการกําหนดพื้นท่ีท่ีทํางาน 
   แตละแผนกอยางชัดเจน        96 

4.69  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการมีแผนภมิูแสดงกระบวนการผลิต 
   แตละข้ันตอน          96 

4.70  แสดงจํานวนและคารอยละ จําแนกตามการมีระบบระบายอากาศ 
   เพื่อขจัดสารเปนพิษ          97 

4.71  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตามการจัดเก็บวัตถุดิบ 
   แยกประเภทอยางชัดเจน       97 

4.72  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม การรักษาบริเวณสภาพแวดลอม 
    ท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ         98 
4.73  แสดงจํานวน จําแนกตามอายุ และการไดรับอุบัติเหตุ 
       ท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน      99 

4.74  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของอายุกับการไดรับอุบัติเหตุ 
          ท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน      99 
4.75  แสดงจํานวน จําแนกตามระดับการศึกษา 
    และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน   100 
4.76  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของระดับการศึกษา 

   กับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน    101 
4.77  แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

   และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน   101 

DPU



 
 
 

ฒ

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
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4.78  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของประสบการณในการทํางาน 

   กับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน    102 
 4.79  แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามโรงงานท่ีสังกัด 

   และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน   103 
4.80  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของของโรงงานท่ีสังกัด 

   กับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน    103 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของชาง 

โดยเปนกรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ เนื่องจากสถิติจํานวนการเกิดอันตรายของบุคลากร ภายในกรม  

อูทหารเรือ ในป พ.ศ. 2548-2550 พบวามีจํานวนชางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน

เปนจํานวนมาก มีจํานวนทั้งส้ิน 692 ราย กลุมประชากรตัวอยางท่ีใชในการศึกษางานวิจัยนี้คือ ชาง 

ของกองโรงงานตอเรือเหล็ก ซ่ึงทํางานภายในกรมอูทหารเรือ  

ระเบียบวิธีในการวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลท่ีเก็บ

ไดมาวิเคราะหในเชิงสถิติรอยละ และวิเคราะหความสัมพันธดวยโปรแกรม SPSS® จากการศึกษา

พบวา ดานภูมิหลังของชางเปนปจจัยหนึ่ง โดยมีชางเปนจํานวนมากที่มีระดับการศึกษาและ

ประสบการณการทํางานอยูในระดับปานกลาง สวนใหญมีความรูพื้นฐานในการทํางาน และความ

ปลอดภัยมากอน แตเม่ือปฏิบัติงานอาจมีการละเลยในดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สําหรับ

ปจจัยท่ีสอง คือ ดานความบกพรองของตัวบุคคล ท่ีเกิดจากความชะลาใจ และหนาท่ีท่ีตอง

ปฏิบัติงานก็ดูเหมือนจะยังไมดีพอในแงการปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนได สวนปจจัยตัวสุดทายท่ี

ตองพิจารณาถึง คือ ดานส่ิงแวดลอมท่ีไมปลอดภัยภายในพื้นท่ีการทํางาน โดยชางสวนใหญ รูสึกวา

ตนเองรูสึกหงุดหงิด เม่ือยลา และปวดตามตัวจากการทํางาน ประกอบกับการไมใสใจในการสวม

ใสอุปกรณการปองกันอันตรายสวนบุคคล และท่ีทํางานก็ไมไดใหความสนใจในการอบรมเร่ือง

ความปลอดภัยในทุกเชากอนเร่ิมการทํางาน ปจจัยเหลานี้ ลวนแลวแตเปนตนเหตุแหงการเกิด

อุบัติเหตุท้ังส้ิน   

ฆ 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to study factors that effect to the safety of 

technician’s duty concentrating on the case study of Naval Dockyard Department. According to 

statistic collected during the years between 2005-2007, there were huge number of hazard causing 

injury within the Department of Naval Dockyard relating to 692 technicians. The population in 

this study is technicians working within Naval Dockyard Department.  

The research methodology is employed the use of questionnaire collecting necessary 

information. All information collected is analyzed in term of statistic by SPPS® program. The 

results shown that background of the persons is related to this issue due to their education and 

working experience is at moderate level therefore. The majority population is well experienced 

with their work and safety, which means they have knowhow to operate safely. However, they 

individually do not pay attention to the safety of work when on duty. Secondly, the individual 

error is another factor which is occurred from oversight. Their work actually does not seem to be 

in the way of preventing accidents. Finally, the safety environment of their workplace is another 

considerable factor, most  technicians experience frustration, exhaustion and body pain and they 

ignore to wear the proper personal protective equipments. Particularly, they have not been 

provided with the suitable safety training which should be told briefly every morning before 

starting work.  These previous three factors were found to be the major causes of accident. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและท่ีมาของปญหา  

กรมอูทหารเรือ  เปนสวนราชการข้ึนตรงกองทัพเรือ  มีหนาท่ีอํานวยการ  ประสานงาน
แนะนํา   กํากับการและดําเนินการเก่ียวกับการซอม  สราง  ดัดแปลง  ทดสอบ  วิจัยและพัฒนา   
เกี่ยวกับเรือรบในกองทัพเรือ  ในปจจุบันมีหนวยข้ึนตรงกรมอูทหารเรืออยู  6  หนวย ไดแก อู
ทหารเรือธนบุรี อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ กรมโรงงานฐานทัพเรือ
สงขลา กรมโรงงานฐานทัพเรือพังงา และอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
 อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชเปนอูตอเรือและซอมเรือท่ีมีขนาดใหญและทันสมัยท่ีสุดของ
กองทัพเรือ ตั้งอยูภายในอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จุดประสงคของการสรางอูราชนาวีมหิดลก็เพื่อ
แบงเบาภาระการซอมเรือของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  และกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ อีก
ประการหน่ึงคืออูของกองทัพเรือท่ีมีอยูเดิมไมสามารถรองรับเรือขนาดใหญท่ีข้ึนระวางประจําการ
ใหม เชน ร.ล.พุทธยอดฟาจุฬาโลก  ร.ล.พุทธเลิศหลานภาลัย ร.ล.สิมิลัน และ ร.ล.จักรีนฤเบศร 
ตลอดจนเรือรบขนาดใหญรุนใหมท่ีมีแผนในการจัดหาในอนาคต  โครงการกอสรางอูราชนาวี
มหิดลอดุลยเดชกอสรางแลวเสร็จและเปดดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ 2545 ซ่ึงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทาน
นามใหวา  “อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช”   นับต้ังแตนั้นมา  

ตามท่ีกลาวมาแลวขางตนอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชซ่ึงเปนอูตอเรือและซอมเรือท่ีมี
ขนาดใหญและทันสมัยท่ีสุดของกองทัพเรือ ดังนั้นภายในอูจึงประกอบไปดวยบุคลากรชางสาขา
ตางๆ   ตลอดจนเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล และเคร่ืองทุนแรงประเภทตางๆ จํานวนมาก การ
ปฏิบัติงานของชางในโรงงานตางๆ ภายในอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ชางจําเปนจะตองระมัดระวัง
อุบัติเหตุเบ้ืองตนในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายถึงข้ันบาดเจ็บ พิการ หรือถึงแก
ชีวิตได ดังนั้นกอนจะปฏิบัติงาน ชางตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพ่ือนรวมงาน 
ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนําและขอหามโดยเครงครัด โดยใชกฏเกณฑความปลอดภัยในการใช
เคร่ืองจักรกลภายในโรงงาน และใชกฏเกณฑตามหลักนิรภัยการชางของกรมอูทหารเรือ ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานป 2541   กําหนดใหงานท่ีเกี่ยวกับการตัด เช่ือม ประกอบโลหะเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางเปนอันดับท่ี 3 ใน 7 อันดับ โดยท่ีปญหาการ
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ปองกันอุบัติเหตุในโรงงาน เปนปญหาใหญของหนวยงาน เพราะการเกิดอุบัติเหตุแตละคร้ัง
นอกจากจะทําใหงานหยุดชะงักหรือลาชาแลว ยังจะตองเสียงบประมาณของทางราชการในการ
รักษาพยาบาลและการชดเชยเพ่ิมข้ึนอีกดวย   

สาเหตุจากการทํางานกับเคร่ืองจักรมักจะเกิดกับบุคคลในขณะปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักร
ตางๆ และเครื่องจักรขนาดใหญในโรงงานมักจะใชไฟฟาเปนตนกําลังขับ ซ่ึงในบางครั้งอาจจะ
ชํารุดและช็อตชางใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได รวมท้ังเคร่ืองจักรรุนเกาๆที่อาจจะไมมีระบบอัตโนมัติ
ปองกันอุบัติเหตุ จึงมักจะเกิดกรณีตัด หนีบ หรือกระแทกอวัยวะตางๆ  ใหไดรับบาดเจ็บถึงข้ันพิการ
หรือเสียชีวิตได ดังนั้น  หัวหนานายชาง หรือนายชางผูควบคุมซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมการผลิตใหไดตาม
แผนงาน จึงตองเกี่ยวของกับการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางความปลอดภัยในโรงงานอยาง
หลีกเล่ียงไมได เพราะกระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพจะตองเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
แผนงานท่ีไดวางเอาไว 
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ตารางท่ี 1.1  สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรงและ
ประเภท กิจการป พ.ศ. 2545 

รหัส ประเภทกิจการ 

ความรายแรง 

รวม
ตาย ทุพพล

ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน

ทํางานไมไดช่ัวคราว 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไมเกิน 3 
วัน 

1001 การตอซอมร้ือเรือทําดวย
โลหะ 

3 0 7 137 364 511 

1002 การตอซอมเรือประเภทอ่ืน 0 0 0 30 68 98 

1003 การผลิตซอมรถจักรรถพวง 0 0 1 8 15 24 

1004 การผลิตประกอบซอมรถยนต 12 0 34 1 ,004 4,071 5,121 

1005 การผลิตประกอบซอม
รถจักรยานยนต 

2 0 12 79 366 459 

1006 ผลิตซอมรถลากจูงดวยสัตว 0 0 0 0 2 2 

1007 ผลิตประกอบซอมรถใชงาน
เกษตร 

0 0 8 92 291 391 

1008 ผลิตช้ินสวนอุปกรณ
ยานพาหนะ 

6 0 191 1,305 5,455 6,957 

1009 การซอมบํารุงรักษาอากาศยาน 0 0 0 0 1 1 

 รวม 23 0 253 2,655 10633 13,580

ท่ีมา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานกังานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
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จากการศึกษาสาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of Accidents) โดย H.W.Heinrich  ซ่ึงเปน
บุคคลหน่ึงท่ีไดศึกษาถึงสาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ในป 
ค.ศ.1920 ผลจากการศึกษาวิจัยสรุปสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีสําคัญมี 3 ประการ ดังนี้   
 1) สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human camas) มีจํานวนสูงสุดคือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุ
ทุกคร้ัง 
 2) สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร (Mechanical Failure) มีจํานวนเพียง 
10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกคร้ัง ตัวอยางเชน สวนท่ีเปนอันตรายของเคร่ืองจักรไมมีเคร่ืองปองกัน
เคร่ืองจักรเคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ ชํารุดบกพรอง รวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม 
สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัย เปนตน 
 3) สาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิต ซ่ึง Industrial Accident Prevention Association   
ไดกลาวไววา อันตรายจากอุตสาหกรรมการเช่ือม เกิดจากวิธีการทํางาน เกี่ยวกับความรอน การ
เช่ือม การตัด และการบัดกรีตางๆ  
 ผลการศึกษาวิจัยดานนี้ ไดตีพิมพหนังสือเร่ือง Industrial Accident Prevention ในป 
ค.ศ.1931 ซ่ึงเปนการปฏิบัติแนวคิดเดิมเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ หรือเสริมสรางความปลอดภัย
ในโรงงานอยางส้ินเชิง นอกจากนี้ H.W.Heinrich ยังไดสรุปสาเหตุสําคัญของการเกิดอุบัติเหตุเปน 2 
ประการ ดังนี้ 
 1) การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Acts) เปนสาเหตุใหญท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ คิด
เปนจํานวน 85% ของการเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด 
 2) สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) เปนสาเหตุรอง คิดเปนจํานวน 15% 
เทานั้น 
 ปจจุบันกรมอูทหารเรือ กองทัพเรือ มีอูเรือขนาดใหญอยูหลายแหง โดยมีอูราชนาวี
มหิดลอดุลยเดช ในสังกัดกรมอูทหารเรือ เปนอูตอเรือและซอมเรือท่ีมีขนาดใหญ และทันสมัยท่ีสุด
ในกองทัพเรือ สามารถรองรับการตอเรือรบ และซอมเรือรบประเภทตางๆได เปนจํานวนมากในแต
ละป ซ่ึงการตอเรือรบและการซอมเรือรบจําเปนท่ีจะตองใชชาง เปนจํานวนมาก ทําใหอูราชนาวี
มหิดลฯ จําเปนตองพึ่งพาเครื่องจักรท่ีทันสมัย  รวมถึงสภาพแวดลอมภายในโรงงานและบริเวณอู
แหงก็ตองปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการซอมสรางเรือรบประเภทตางๆ อีกดวย ซ่ึงในแต
ปงบประมาณ จะมีเรือรบท่ีเขารับการซอมทําตามแผน  และท่ีเขารับการซอมทํานอกแผนเปน
จํานวนมาก ตลอดจน โครงการตอเรือรบท่ีไดรับการอนุมุติจัดสรางใหม ดังนั้นหากมีปจจัยท่ี
กอใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน และอูเรือ ก็จะมีผลทําใหชางและคนงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 
เคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย  สงผลใหเกิดความส้ินเปลืองงบประมาณในการรักษาพยาบาล การ
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ซอมแซมเคร่ืองจักร รวมท้ังอาจทําใหแผนในการออกปฎิบัติภารกิจของเรือรบประเภทตางๆ มีความ
ผิดพลาดข้ึนได 
             จากสถิติจํานวนการเกิดอันตรายของบุคลากร ภายในอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ในป 
พ.ศ. 2548-2550 พบวามีจํานวนชางท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน     มีจํานวน
ท้ังส้ิน 692 ราย จําแนกออกเปน  ทุพพลภาพ จํานวน  2 ราย สูญเสียอวัยวะบางสวน จํานวน 9 ราย 
หยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 290ราย และหยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 391 ราย   
 

ตารางท่ี 1.2  สถิติจํานวนการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน  ป พ.ศ. 2548-2550 
 
 

ป พ.ศ. ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน 

เกิน 3 วัน 

หยุดงาน 

ไมเกิน 3 วัน 

2548 1 4 94 115 

2549 - 2 105 134 

2550 1 3 91 142 

รวม 2 9 290 391 

 

ท่ีมา : แผนกนริภัยการชาง กองการจัด อูราชนาวีมหดิลอดุลยเดช กรมอูทหารเรือ 
 
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงเปนเหตุใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง(กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ) ซ่ึงการนําเสนอนี้ จะชวยใหทําให
เขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชางท่ีสงผลทําใหเกิดการไดรับอันตราย
ท่ีเกิดจากการปฎิบัติงาน  ท้ังนี้เพื่อจะนําไปสูการหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมดานความ
ปลอดภัยในการทํางานของชางแขนงตางๆ ในอูเรือ สังกัดกรมอูทหารเรือตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภยัในการปฎิบัติงานของชาง(กรณีศึกษากรมอู
ทหารเรือ) ผูวจิัยได กําหนดวัตถุประสงคของการวิจยัไวดังนี ้
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1  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภยัในการปฎิบัติงานของชาง 
2  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจยัตางๆ ท่ีคาดวาจะมีผลกอใหเกดิอุบัติเหตจุากการ

ปฎิบัติงานของชาง 
3  เพื่อนําเสนอแนวทางในการลดอุบัติเหตรุะหวางการปฎิบัติงานของชาง 
 

1.3   ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภยัในการปฎิบัติงานของชาง(กรณีศึกษา กรมอู

ทหารเรือ) ผูวจิัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี ้
1  ทําการศึกษาเฉพาะ ชางของกรมอูทหารเรือ 
2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวจิัยคือ ชาง ของกองโรงงานตอเรือเหล็ก กรมอูทหารเรือ 
3  ศึกษาในขอบขาย 4 ดาน คือ ดานสาเหตุท่ีเกิดจากคน สาเหตุจากความบกพรองของ

เคร่ืองจักร สาเหตุเกดิจากวิธีการทํางาน เกีย่วกับความรอน การเช่ือม การบัดกรีตางๆ และ
ปรากฏการณเหนือธรรมชาติ และสาเหตุจากดานความปลอดภัยการจัดการและการวางผังโรงงาน 
 
1.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1  แบบสอบถาม  
2  โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง(กรณีศึกษา กรม
อูทหารเรือ)ในครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะไดรับประโยชน คือ 

1  ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง 
2   ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน

ของชาง 
3  ทําใหทราบถึงวิธีในการพิจารณาเลือกเทคนิคความปลอดภัยมาใชในการแกไขปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในโครงการตอเรือและซอมเรือรบ 
4  นําผลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการปองกันอุบัติเหตุ และเสริมสรางจิตสํานึกใน

ดานความปลอดภัยของบุคลากรทางชางในอูตอเรือและซอมเรือท่ีมีอยูท้ังหมด 6 แหงของกรมอู
ทหารเรือ   
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1.6  ตัวแปรท่ีศึกษา 
1  ตัวแปรตน  คือ ปจจัยท่ีกอใหเกิดความไมปลอดภัยจากการปฏิบัติงานของชาง ประกอบดวย  

 1.1) ปจจัยดานสภาพท่ัวไป ไดแก อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะของการ
ทํางาน และประสบการณทํางาน 
 1.2) ปจจัยสาเหตุเกิดจากคน เชน ความประมาท ความพลั้งเผลอ การทํางานท่ีไมถูกตอง 
และการมีพฤติกรรมเส่ียงในการทํางาน 
 1.3) ปจจัยสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร เชน เคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ 
ชํารุดบกพรอง สวนท่ีอันตรายของเคร่ืองจักรไมมีเคร่ืองปองกัน รวมถึงการวางผังโรงงาน และ
สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัย 
 1.4) ปจจัยสาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิต วิธีการทํางานเก่ียวกับความรอน การเช่ือม 
การตัดดวยแกส และอุบัติเหตุเหนือความคาดหมายเชน น้ําทวม ฟาผา ฟารอง เปนตน 
 1.5) ปจจัยดานความปลอดภัยการจัดการ เชน การฝกอบรม นโยบายดานความปลอดภัย 
การเผยแพรขาวสาร การจัดนิทรรศการ   และการวางผังโรงงาน 

2  ตัวแปรตาม  ประกอบดวย ระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จําแนก
ไดตามระดับความรุนแรง ดังนี้ 
       2.1) ระดับความรุนแรง Fatality (F)      คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูเสียชีวิตขณะนั้น หรือ
เสียชีวิต ภายใน 30 วันหลังการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.2) ระดับความรุนแรง Severe (A) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส เชน 
การเสียเลือดมากหรือกระดูกหักมากกวาหนึ่งแหง หรือสมองไดรับการกระทบกระเทือนหรือไดรับ
บาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ หรืออวัยวะของรางกายฉีกขาดถึงข้ันพิการ 
 2.3) ระดับความรุนแรง Moderate (B) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีบุคคลไดรับบาดเจ็บปาน
กลาง เชน กระดูกหักหนึ่งแหง และไดรับบาดเจ็บเปนแผลแตไมรุนแรงมากนัก รักษาตัวไมเกิน
สัปดาหสามารถกลับบานได เปนตน 
 2.4) ระดับความรุนแรง Minor (C) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีบุคคลไดรับบาดเจ็บเล็กนอย 
เชน ศีรษะแตก สมองไมไดรับการกระทบกระเทือน หรือไดรับบาดเจ็บเพียงเล็กนอย เม่ือไดรับการ
รักษาก็สามารถกลับบานได หรือมีการรองขอความชวยเหลือดวยความตกใจหรือการเสียสติไป
ช่ัวขณะ 
 2.5) ระดับความรุนแรง Property Damage Only (PDO) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีแต
ทรัพยสินเสียหายเพียงอยางเดียว 
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1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
       1  ปจจัยเส่ียง หมายถึง สภาวการณท่ีอาจกอใหเกิดบาดเจ็บ หรือกระทบกระเทือนตอขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และอาจกอใหเกดิความเสียหายตอทรัพยสิน 
 2  อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดจากการที่ไมไดคาดคิดไว
ลวงหนาหรือไมทราบลวงหนา หรือขาดการควบคุม แตเม่ือเกิดข้ึนแลวมีผลใหเกิดการบาดเจ็บ หรือ
ความเจ็บปวยจากการทํางาน หรือการเสียชีวิต หรือความสูญเสียตอทรัพยสิน หรือความเสียหายตอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน หรือตอสาธารณชน 
 3  อุตสาหกรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีใชทุนและแรงงานเพื่อผลิตส่ิงของหรือจัดการใหมีบริการ 
 4  อูตอเรือ หมายถึง สถานท่ี ท่ีใชในการตอเรือและซอมเรือ 
 5  ชาง หมายถึง ผูท่ีมีหนาท่ีในตําแหนงชางเทคนิคระดับตางๆ และผูท่ีทํางานกับเคร่ืองจักรใน
โรงงานตางๆภายในอูตอเรือของกรมอูทหารเรือ 
 6  ประสบการณฝกอบรม หมายถึง การไดเขาไปศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีผลตอ
ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง   
 7  การกระทําท่ีไมปลอดภัย หมายถึง พฤติกรรมของมนุษยท่ีเปนตนเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
หรือเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ 
 

1.8   แผนการดําเนินงานของผูวิจัย 
 

แผนการดาํเนนิงาน 
มกราคม  – พฤษภาคม 2552 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 คัดเลือกงานวจิัยท่ีนาสนใจ              
2 ศึกษางานวิจยัท่ีเกี่ยวของ               
3 เก็บขอมูล                
4 แจกแบบสอบถาม               
5 เก็บแบบสอบถาม                 
6  ดําเนินการวิจยัและสรุปผล                 
7  สรุปผลการวิจัย                     
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ในการจัดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง 
(กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ) ผูวิจัยมีความจําเปนท่ีจะตองทราบถึงสถานการณอุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยในอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือของกรมอูทหารเรือและลักษณะของอุบัติเหตุ 
รวมท้ังเหตุและปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผลตอระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ รวมทั้ง
ทําการศึกษาถึงนโยบายแผนปฏิบัติการท่ีผานมาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยใน
โรงงานภายในอูตอเรือและซอมเรือของกรมอูทหารเรือ โดยผูวิจัยไดรวบรวมทฤษฎีและทบทวน
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนดานความปลอดภัยและการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการวิจัย ดังนี้ 
 
2.1  องคประกอบของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการตอเรือ 

องคประกอบของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการตอเรือ ประกอบดวย 5 สวน คือ คน 
(Man) วัสดุ (Material) เคร่ืองจักร (Machine) การบริหารจัดการ (Management) และปจจัยดานความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม (Risk Safety and Environment) ซ่ึงองคประกอบแตละสวนจะมี
ความสัมพันธกันกับขบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการตอเรือซ่ึงจะมีความเกี่ยวของกันกับอุบัติเหตุ
ในการตอเรือและซอมเรือ เพื่อท่ีจะนําไปออกแบบ แกไข และปรับปรุงระบบปองกันอุบัติเหตุให
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิตมากท่ีสุด และท่ีสําคัญ 
Occupational Safety and Heath Administration (www.Osha.gov) และงานวิจัยของหลายๆ ทานได
กลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมตางๆ เอาไว โดยไดสรุปไววาอุบัติเหตุจาก
กระบวนการผลิตและตอเรือมีอุบัติเหตุท่ีรายงานเอาไวหลายประการ ดังนี้ 

2.1.1  องคประกอบดานคน  หมายถึง คนหรือผูปฏิบัติงานในการผลิตงานหรือทํางานในแตละ
ช้ิน ซ่ึงผูปฏิบัติงานจําเปนตองตัดสินใจ (Decision) เลือกวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมายโดยท่ีการตัดสินใจในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายในแตละคร้ัง ยอมมีความ
เส่ียง (Risk) รวมอยูเสมอ 
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2.1.2  องคประกอบดานวัสดุ วัสดุท่ีใชในงานอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือสามารถแยกออก
ไดตามลักษณะท่ีใชเพื่อการตอเรือและซอมเรือ วันเพ็ญ กฤตผล และคณะไดจัดแบงวัตถุดิบท่ีใชใน
อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยไวเปน 2 กลุม คือ ในประเทศ และตางประเทศโดยมีลักษณะ
ดังนี้ 
  2.1.2.1  วัตถุดบิในประเทศสามารถหาซ้ือไดงายและมีคุณภาพท่ีเปนท่ียอมรับของบริษัท
และลูกคา 
 2.1.2.2  วัตถุดบิท่ีอยูตางประเทศ ซ่ึงไทยตองส่ังซ้ือสินคา ไดแก ญ่ีปุน สิงคโปร 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อิตาลี เยอรมัน เดนมารก และเกาหลีใต 
  2.1.2.3  วัสดุท่ีใชในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ ประกอบดวย 
  1)  เหล็กแผนตอเรือ (Ship Plate) เปนเหล็กท่ีใชในการตอเรือโดยเฉพาะ มี
สวนผสมและคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากเหล็กท่ัวไป มีความหนาเปนมิลลิเมตร แตความกวาง
ความยาวเปนฟุต ขนาดท่ีใชก็ข้ึนอยูกับความเหมาะสมท่ีจะใช สวนมากจะใชขนาดหนา 6 มิลลิเมตร 
ความกวาง 5 ฟุต ความยาว 20 ฟุต และยี่หอท่ีนิยมใช คือ Corten B 
  2)  เหล็กแผนธรรมดา (Plain Plate) มีคุณสมบัติท่ัวๆ ไปจะใชงานท่ัวๆ ไปใน
เรือ มีท้ังแผนเรียบและแผนลาย สวนมากใชปูพื้นกันล่ืน 
  3)  เหล็กเสนแบน (Shape) เปนเหล็กพืดชนิดหนึ่งท่ีมีขนาดความกวางอยางนอย
กวา 1 ฟุต เหล็กพืดนี้มีอยูหลายขนาดสวนมากจะใชทํากระดูกงูเรือ (Keel) กงเรือ (Frame) หรือพวก
โครงสรางตางๆ นอกจากนี้ ยังมีรูปพรรณตางๆ เชนเหล็กฉาก ตัวแอล ตัวที ตัวไอ ตัวซี รางนํ้าและ
พวกฉากปกตุมหรือตัวทีปกตุม เหล็กตัวไอ หรือเหล็กเพลา เปนตน 
  4)  ทอเหล็ก (Pipe Tube) เปนทอท่ีผลิตจากเหล็กและมีคุณสมบัติท่ัวไปจะใชทํา
สวนประกอบภายในเรือ เปนหลักยึดในการตออุปกรณอ่ืนและใชทําทอตางๆ ในเรือ 
  5)  ลวดเช่ือมโลหะ (Electrode Wire) เปนวัสดุท่ีใชเช่ือมประสานใหช้ินสวน
ติดกันดวยกรรมวิธีการเช่ือมโลหะ (Welding Process) เพื่อใหไดช้ินสวนท่ีเราตองการตามแบบ
กําหนด และมีคุณสมบัติเหมือนกับเนื้อวัสดุท่ีทําการเช่ือม  
 2.1.2.4  วัสดุท่ีใชซอมเรือ ประกอบดวย แผนเหล็กเหนียว (Mild Steel) เหล็กเหนียวเปน
เหล็กท่ีใชในการซอมเรือจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีสมาคมท่ีเกี่ยวของกําหนดเหล็กเหนียวท่ีดีจะตอง
มีสวนผสมของคารบอนประมาณ 0.02% สามารถทนแรงดึงไดประมาณ 41-45 กิโลกรัมแรง/ตาราง
มิลลิเมตร เหล็กท่ีนิยมใชคือเหล็กมาตรฐาน NK ซ่ึงแบงออกเปน 4 เกรด คือ KA  KB  KD และ KE 
มีท่ีสังเกตดังนี้ ช่ือและเครื่องหมายการคาชัดเจนมีช่ือผูซ้ือและผูขาย 
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2.1.3  องคประกอบดานเคร่ืองจักร อุปกรณเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตจะตองมีความพรอม 
ปราศจากขอผิดพลาด ถาอุปกรณเคร่ืองจักรออกแบบไมถูกตอง ไมถูกหลักวิชาการ หรือขาดการ
บํารุงรักษาท่ีดี ยอมทําใหกลไกของเคร่ืองจักรปฏิบัติงานผิดพลาดซ่ึงจะนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได 

2.1.4  องคประกอบดานบริหารจัดการ ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Management 
Error) สาเหตุหลักอาจเกิดจากความลมเหลว (Fail) จากการบริหารจัดการ ขอมูลขาวสารการใช
เทคโนโลยีและระบบการทํางานท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงความลมเหลวน้ีอาจเกิดจากการถายทอดขอมูล
ขาวสารที่ไมถูกตอง การฝกอบรมอาจจะไมเพียงพอ ขาดการกระตุนจูงใจในการปฏิบัติงาน 

2.1.5  องคประกอบปจจัยดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ
ของแรงงานที่ทํางานในสถานประกอบกิจการท่ีประเทศไทยจะตองเตรียมแผนการดําเนินการใน
การสงเสริมและพัฒนาใหสถานประกอบกิจการท่ีเกี่ยวของในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ไดมีระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน และสภาพการทํางานและส่ิงแวดลอมในการ
ทํางานมีบทบาทสําคัญในการผลิตความผิดพลาดท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมยอมกอใหเกิดปญหาและทํา
ใหเกิดอุบัติเหตุตอผูปฏิบัติงานและเคร่ืองจักรซ่ึงจะเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได เชน ทํางาน
อยูภายใตส่ิงแวดลอมท่ีมีสารพิษฟุงกระจาย แสงจาขณะปฏิบัติงาน เปนตน 

 

2.2  กฎกระทรวงดานการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในประเทศไทย 
ปญหาการประสบอันตรายจากการทํางานในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย 

เปนปญหาท่ีมีความรุนแรงและกอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล กระทรวงแรงงาน
ไดมีความพยายามตลอดมาท่ีจะหามาตรการมาดําเนินการ เพ่ือใหสถานประกอบกิจการดําเนินการ
ลดการประสบอันตรายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม นอกจากมาตรการสงเสริมและรณรงคอยาง
ตอเนื่องมานับ 10 ป กระทรวงแรงงานยังไดผลักดันใหมีกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
ออกมาใชบังคับรวมท้ังส้ิน 17 ฉบับ ซ่ึงจากประสบการณของกระทรวงแรงงาน และประสบการณ
ของประเทศอ่ืนๆ ไดช้ีชัดวาถาตราบใดสถานประกอบกิจการ ไมมีการจัดการความปลอดภัยท่ีเปน
รูปธรรมก็คงจะหวังไดยากท่ีจะมีการดําเนินการดานความปลอดภัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง   

ในป พ.ศ.2549 กระทรวงแรงงานจึงไดออกกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน อาศัย
อํานาจตามความมาตรา 6 และมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 อันเปน
กฏหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจความบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
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แรงงานออกกฎกระทรวงไว  โดยที่กฎกระทรวงน้ี ใหใชบังคับแกกิจการหรือสถานประกอบการท่ี
เกี่ยวกับการกอสราง ตอเติม ติดต้ัง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร สนามบิน ทาง
รถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เข่ือน อุโมงค สะพาน ทอ
ระบาย ทอน้ํา โทรศัพท ไฟฟา กาซ หรือประปา หรือส่ิงกอสรางอ่ืนๆ รวมท้ังการเตรียมหรือ
วางรากฐานของการกอสราง โดยกฎกระทรวงที่กลาวถึงนี้คือ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน” ซ่ึงหมายความวา การกระทําหรือสภาพการทํางานซ่ึงปลอดจากเหตุ
อันจะทําใหเกิดการประสบอันตราย การเจ็บปวยหรือความเดือดรอนรําคาญอันเนื่องจากการทํางาน
หรือเกี่ยวกับการทํางาน โดยรายละเอียดของกฎกระทรวง ประกอบดวย 

2.2.1 เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน หมายความวา ลูกจางซ่ึงนายจางแตงตั้งใหปฏิบัติ
หนาท่ีเปนเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหนางาน ระดับบริหารระดับเทคนิค 
ระดับเทคนิคช้ันสูง และระดับวิชาชีพ 

2.2.2 ลูกจางระดับปฏิบัติการ หมายความวา ลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูปฏิบัติงาน 
2.2.3 ลูกจางระดับหัวหนางาน หมายความวา ลูกจางซ่ึงทําหนาท่ีควบคุม ดูแลบังคับบัญชา 

ส่ังงานใหลูกจางตามหนาท่ีของหนวยนั้นๆ  
2.2.4 ลูกจางระดับบริหาร หมายความวา ลูกจางซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานท่ีมีระดับสูงกวา

หัวหนางานข้ึนไปไมวาจะเรียกช่ืออยางไรก็ตาม 
2.2.5 คณะกรรมการ  หมายความวา  คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 
2.2.6 กรรมการ หมายความวา กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ

ทํางานของสถานประกอบกิจการ 
2.2.7 ผูแทนนายจางระดับบริหาร หมายความวา ลูกจางระดับบริหารซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการ

แทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ หรือการ
วินิจฉัยขอรองทุกข และไดรับมอบหมายเปนหนังสือใหกระทําการแทนนายจาง เพื่อปฏิบัติให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

2.2.8 ผูแทนนายจางระดับบังคับบัญชา หมายความวา ลูกจางระดับหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึน
ไปท่ีไดรับการแตงต้ังจากนายจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 
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2.2.9 ผูแทนนายจาง หมายความวา ผูแทนนายจางซ่ึงเปนลูกจางระดับปฏิบัติการที่ไดรับการ
เลือกตั้งจากฝายลูกจางใหเปนกรรมการ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

2.2.10 หนวยงานความปลอดภัย หมายความวา หนวยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานซ่ึงนายจางใหดูแลและปฏิบัติงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสถานประกอบกิจการ 

2.2.11 สถานประกอบกิจการ “หมายความวา ท่ีทํางานของนายจางแตละแหงท่ีประกอบกิจการ
แยกออกไปตามลําพังเปนหนวยๆ และมีลูกจางทํางานอยูใหนายจางจัดใหมีขอบังคับและคูมือวา
ดวยความปลอดภัยในการทํางานไวในสถานประกอบกิจการ 

2.2.12 ขอบังคับวาดวยความปลอดภัยในการทํางานตามวรรค 1 กําหนดไว อยางนอยตอง
กําหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติท่ีปลอดภัยเพื่อควบคุมมิใหมีการกระทําท่ีอาจกอใหเกิดความไม
ปลอดภัยในการทํางาน ท้ังนี้ นายจางตองจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติจนกวาลูกจางจะสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตองปลอดภัยรวมท้ังจัดวางระบบควบคุม กํากับ ดูแล โดยกําหนดใหเปนหนาท่ี
รับผิดชอบของเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางานทุกระดับดวยและโรงงานอุตสาหกรรมการตอ
เรือ ไดออกกฎขอบังคับพื้นฐานดานนโยบายการทํางานอยางปลอดภัย ดังนี้ [11] 

2.2.12.1  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของไทย 
2.2.12.2 เอกสารจัดทําข้ึนเพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอสุขภาพของพนักงานและ

ส่ิงแวดลอม 
2.2.12.3  เพื่อการใชพลังงานและเช้ือเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ 
2.2.12.4  เพื่อสรางจิตสํานึกดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมแก

พนักงาน 
2.2.12.5  เพื่อรวมกันรับผิดชอบตอสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานตลอดจน 

ส่ิงแวดลอมของบริษัท 
2.2.12.6  เพื่อใหมีการวางแผนในการทํางานโดยแนใจวาปลอดภัยกอนลงมือทํางาน 
2.2.12.7  หากตรวจพบวาทํางานในสภาพท่ีไมปลอดภัยหรือมีการกระทําท่ีไมปลอดภัย

ใหหยุดทํางานทันที 
2.2.12.8  รับผิดชอบตอการกระทําของตน 
2.2.12.9  ตอตานการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัย และรายงานการกระทําท่ีฝาฝน

แผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย 
2.2.12.10  ปฏิบัติงานอยางถูกวิธีและรายงานถึงสภาพการทํางานในสภาพท่ีไม

ปลอดภัยรวมถึงอุปกรณท่ีไมปลอดภัย 
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2.2.12.11  ตรวจสอบแลววามีการฝกงานและฝกอบรมดานอาชีวอนามัยความปลอดภยั
และส่ิงแวดลอมแกพนักงาน 

2.2.12.12  เพื่อใหพนกังานเขารวมกิจกรรมการฝกอบรมของแผนกอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม 

2.2.12.13 เพื่อปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีอาชีวอนามัยความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอมในการฝกซอมการทํางานอยางปลอดภัย 

2.2.12.14  เพื่อใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลอยางถูกวิธีในขณะ
ทํางาน อยางนอยในการปฏิบัติงานหนางานตองสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลดังตอไปนี้ 

  1) หมวกเซฟต้ี (หมวกนิรภัย) 
 2) รองเทาเซฟต้ี 
 3) แวนตาเซฟต้ี 
2.2.12.15  ในกรณีทํางานเฉพาะทางตองสวมใสอุปกรณปองกันเพิ่มเติม ตัวอยางเชน 

ถุงมือ ตัวกรองหนากาก แวนตัดแกส ปล๊ักลดเสียง เข็มขัดนิรภัย เส้ือชูชีพ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
2.2.12.16  หามทํางานเพียงลําพังในท่ีอับอากาศ หองเคร่ือง สถานีจายไฟ ท่ีเก็บแกส ท่ี

เก็บสารเคมี ท่ีเก็บสี พื้นท่ีอันตรายอ่ืนๆ หรือพื้นท่ีท่ีใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณอันตราย 
2.2.12.17  ไมทํางานบนอุปกรณไฟฟา นอกจากจะทําการตัดกระแสไฟฟา 
 

2.3 ลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมการตอเรือ และซอมเรือในประเทศไทย 
 กันยรัตน คมวัชระ(2546)ไดกลาวไววา “โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือ
ยานพาหนะท่ีใชเคร่ืองจักร มีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทาต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป 
หรือใชคนงานต้ังแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเคร่ืองจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทําลายส่ิงใดๆ ท้ังนี้ ตาม
ประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 5) ดังนั้น การประกอบกิจการท่ีจัด
วาเปน “โรงงาน” ตามกฎหมาย จะตองมีลักษณะท่ีครบองคประกอบท้ัง 4 ขอ ไดแก 

 2.3.1  ตองเปนอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะ โรงงานตามคํานิยามนี้ แบงออกไดเปน 3 
ลักษณะ คือ 
 2.3.1.1  เปนอาคารท่ีปลูกสรางข้ึนเพื่อติดต้ังเคร่ืองจักรและประกอบกิจการอยูภายใน
อาคารโรงงาน เชน อาคารโรงงานท่ัวไปที่เปนตัวตึกหรืออาคารไม ตึกแถว เรือนแถว เปนตน 
 2.3.1.2  เปนสถานท่ี มีบริเวณที่แนนอนจํากัด หมายถึง โดยรอบท้ังหมดของโรงงาน 
(ท้ังตัวอาคารและท่ีวางท้ังหมดภายในร้ัวกําแพง) หรือเปนกรณีท่ีเปนท่ีวางโลง มีเฉพาะเคร่ืองจักร 
ไมมีตัวอาคาร เชน ถังผสมปูนกอสราง เตาเผาอิฐ สายพานลําเลียงหินทรายกลางแจง เปนตน 
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 2.3.1.3  เปนยานพาหนะ โรงงานมิไดจํากัดเฉพาะอาคารหรือสถานท่ีเทานั้น จะเปน
ยานพาหนะก็ได เชน เรือดูดแร เรือขุดลอกกรวดทราย เปนตน 

2.3.2  ตองมีการใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมา หรือกําลังเทียบเทาต้ังแต 5 แรงมาข้ึน
ไป หรือใชคนงานต้ังแต 7 คนข้ึนไป โดยใชเคร่ืองจักรหรือไมก็ตาม โดยอาคารสถานท่ีหรือ
ยานพาหนะท่ีตองดวยลักษณะของโรงงานตองมีการติดต้ังเคร่ืองจักร เพื่อทําการผลิตหรือบริการ 
โดยเคร่ืองจักรท้ังหมดมีกําลังรวมต้ังแต 5 แรงมาข้ึนไป หรือประเมินไดเปนกําลังเทียบเทา (แรงมา
เปรียบเทียบ) ตั้งแต 5 แรงมา หรือเปนกรณีท่ีใชเฉพาะคนงานเพื่อการผลิตเทานั้น (เปนโรงงานท่ีไม
มีการใชเคร่ืองจักรเลย) โดยมีคนงานต้ังแต 7 คน ข้ึนไป เชน โรงงานทําดอกไมพลาสติก ประกอบ
หลอดไฟตกแตง หอทอฟฟ เปนตน 

  2.3.3  ตองมีการทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ปรับปรุง แปรสภาพลําเลียง เก็บ
รักษาหรือทําลายส่ิงใดๆ โดยโรงงานจะตองมีการทํา ผลิต ประกอบ ฯลฯ วัตถุดิบหรือส่ิงของจน
เปนสินคาหรือบริการ หรือมีกิจกรรมประการใดประการหน่ึงหรือหลายประการรวมกันตามนิยามก็
ได 
      2.3.4  ตองเปนประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โรงงานท่ีมีลักษณะ
ตามองคประกอบท้ัง 3 ขอ ดังกลาวแลว  จะเปน “โรงงาน” ตามคํานิยามในมาตรา  5 แหง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก็ตอเม่ือเปนประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 1      พ.ศ. 2535 ดวยเทานั้น ซ่ึงปจจุบันมีท้ังหมด 104 ประเภท หากการ
ประกอบกิจการไมเขาลักษณะประเภทหรือชนิดใดๆ ในกฎกระทรวง กิจการนั้นก็ไมเขาขายควบคุม 
คือไมเปน “โรงงาน” ตามกฎหมาย ดังนั้นการประกอบกิจการท่ีถือวาเปน “โรงงาน” จึงตองมี
ลักษณะครบถวนท้ัง 4 องคประกอบดังกลาวขางตน หากขาดองคประกอบขอใดขอหนึ่งก็ไมเปน 
“โรงงาน” ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ยงยุทธ ศุภะกะลิน (2537) ไดกลาวถึงความเปนมาของอุตสาหกรรมการตอเรือไทยไว
วา ประเทศไทยเร่ิมมีการตอเรือและซอมแซมมามากกวา 388 ปแลวในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
แหงกรุงศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2151 ไดทรงขอชางตอเรือชาวฮอลันดาและเคร่ืองมือใน
การตอเรือจากประเทศฮอลันดา เพ่ือมาตอเรือที่ประเทศไทย โดยเรือท่ีตอเปนเรือกําปนฝร่ังแบบ 2 
เสา (Bring) และแบบ 3 เสา (Barque) เพื่อใชเปนเรือหลวงและบางลําสงไปขายยังตางประเทศ 
เนื่องจากประเทศไทยอุดมสมบูรณไปดวยไมนานาชนิดจึงเหมาะกับอุตสาหกรรมการตอเรือ ตอมา
ใน 2155 เรือสําเภาไทยไดนําสินคาไปเทียบทาเรือเมืองนางาซากิ ประเทศญ่ีปุน นับเปนเรือสินคาลํา
แรกของไทย ความเจริญดานอุตสาหกรรมการตอเรือของไทยไมไดดอยกวาชาติอ่ืนๆ ในเอเซีย 
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  อัณณพ  ปาลวัฒนวิไชย และ สําราญ  โชติทัตย (2539) ไดกลาวไววา “สมัยสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช ประเทศไทยเปนประเทศแรกท่ีใชกงทราย (Sand Framer) ทําดวยหมอนหวาย
บรรจุทรายอยูภายใน ซ่ึงเปนวิธีงายและรวดเร็วในการยายหมอนในอูตอเรือเพื่อซอมเปลือกเรือ ถา
ตองการยายเพียงแตฉีดน้ําใหทรายไหลหลุดออกมา ก็จะทําใหหมอนไมขางบนเล่ือนตัวลงมาอยูใน
กงได และสามารถยายหมอนออกจากพื้นท่ีได เปนท่ีนิยมในตางประเทศ” ปจจุบันหลักฐานบนท่ีอู
เรือท่ีจังหวัดจันทบุรี การพัฒนาของอุตสาหกรรมการตอเรือไทย ไดพัฒนาเร่ือยมาจนถึงรัชกาลท่ี 2 
พระพุทธเลิศหลาเลิศหลานภาลัย พ.ศ.2361 ทําใหคนไทยสามารถตอเรือขนาดใหญ มีน้ําหนัก 1,000 
ตัน ไดปละ 6-8 ลํา เพื่อใชในการคาขายกับตางประเทศ  
  ไชยยศ  ไชยม่ันคง (2538) ไดกลาวสรุปถึงความจําเปนของกิจการอุตสาหกรรมตอเรือ
และซอมเรือในไทยวา อุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ เปนบริการข้ันพื้นฐาน มีความสําคัญท้ัง
เศรษฐกิจดานการปองกันประเทศ เพราะอุตสาหกรรมการตอเรือใชสรางและซอมแซมเรือท่ีใชใน
ราชการทหาร ดังนั้น อุตสาหกรรมเรือเปนอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับการปองกันประเทศ (Defense 
Related Industry) รัฐบาลจึงใหการสนับสนุนและสงเสริมอูเรือเพื่อท่ีรัฐบาลจะไมตองลงทุนสรางอู
เรือเพื่อใชเพียงการปองกันประเทศอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือเปนบริการข้ันพื้นฐานท่ีใช
ในการตอเรือและซอมเรือ สามารถสรางและซอมส่ิงลอยน้ํา และส่ิงกอสรางทางทะเล โครงสราง
ลอยนํ้า เพราะเครื่องมือของเคร่ืองจักรกลในอูเรือ สามารถทําโครงสรางเหล็ก (Steel Structure and 
Steel Fabrication) และสวนประกอบของเรือท่ัวๆ ไป เพื่อสะดวกและงายตอการตอเรือและซอมเรือ 
นอกจากนี้ยังแบงประเภทของแรงงานตลอดจนข้ันตอนการตอเรือท้ังแบบการตอเรือแบบหงายและ
แบบคว่ํา ขอดีขอดอย นอกจากนี้โดยสรุปลักษณะการซอมเรือและสรางเรือ ทําได 2 ลักษณะคือ 
เปนการซอมเรือและสรางโดยใชวิธีเอาเรือเขาอูเรือและสรางเรือ และเปนการซอมฉุกเฉินซ่ึงใชวิธี
สูบน้ําซอมในทาจอดเทียบเรือของอูตอเรือ สวนมากจะใชในการซอมเรือเพื่อใหสามารถนําเรือไป
ซอมใหญในอูท่ีสามารถซอมแซมไดเพื่อใหเดินทางตอได 
 2.3.5  ประเภทของอูตอเรือและซอมเรือ 
 2.3.5.1  อัณณพ  ปาลวัฒนวิไชย และ สําราญ  โชติทัตย (2539) ไดแบงระบบรองรับเรือ
ไว 3 ระบบ ในอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ ปจจัยหลักท่ีเปนระบบในการรองรับโครงสราง
หรือตัวเรือ  และเอ้ืออํานวยตอการขนยายช้ินสวนท่ีใชในการประกอบตัวเรือ  และตองมี
เคร่ืองจักรกลเคร่ืองมือในการนําเรือข้ึนและลงน้ํา ระบบรองรับเรือไว 3 ระบบ ประกอบดวย 
  1) ระบบปลอยเรือลงน้ํา (Launching System) 
  2) ระบบน้ําเรือข้ึนจากน้ํา (Recovery System) 
  3) ระบบการยายเรือ (Transferring System) 
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 2.3.5.2  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ   การตอเรือสวนใหญจะตอเรือบนคานเรือโดยการตอ
เรือจากตัวเรือจนถึงดาดฟาเรือใหเรียบรอยเสียกอน จีงทําการติดต้ังดาดฟาเรือ และติดต้ังเคร่ืองจักร
ขนาดใหญรวมท้ังเคร่ืองมือกล โครงสรางสะพานเดินเรือ โครงสรางบน แลวเสร็จจึงปลอยเรือลงน้ํา 
การตอเรือจะกระทําบนอูเรือ สวนการติดต้ังอุปกรณและการซอมแซมเรือจะกระทําเม่ือเรือลงนํ้า
เรียบรอย โดยการนําไปผูกท่ีเสาผูกเรือ ทาเทียบเรือ เข่ือนเทียบเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
กองทัพเรือไดแบงประเภทของอูเรือออกได ดังนี้ 
  1)  อูน้ํา (Basin) มีลักษณะคลายอูแหงแตมีน้ําเต็ม ผนังรอบๆ กอดวยหินและขุด
ใหลึกพอท่ีจะใหเรือจอดได มีประตูเปด-ปดระบายน้ํา ระดับน้ําในอูจะถูกรักษาใหอยูในระดับท่ี
ตองการเสมอ ประตูอูน้ําตามปกติแลวจะเปดจะมีประตูน้ําอีกช้ันหนึ่งเพ่ือมิใหน้ําไหลลงสูแมน้ํา
โดยตรง และมีทาเทียบเรือ (Jetty) เปนส่ิงกอสรางท่ียื่นจากฝงลงไปในนํ้าเพื่อใหถึงระดับน้ําพอท่ีจะ
จอดเรือได ขอแตกตางของอูน้ํา (Basin or Wet Dock) คือ อูน้ํามีประตูปด-เปด ใหเรือเขาออกไดและ
ไมมีกระแสน้ําไหลภายในอูน้ํา 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  อูน้าํ 
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  2)  อูแหง (Dry Dock) ลักษณะของอูแหงโดยท่ัวไปจะเปนโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็กท่ีฝงอยูในดินและมีประตูกั้นน้ําเพ่ือเปดปดใหน้ําเขาออกหรือสูบน้ําออกเพื่อปลอยใหเรือ
เขาออก สวนมากจะใชในการซอมบํารุงเรือ การทํางานเม่ือปลอยเรือเขามาในอูแลวจะปดประตูน้ํา
แลวสูบน้ําออกพรอมกับทําการวางไมหมอนใหเรืออยูบนหมอนของอูแหง จากน้ันก็จะเปน
กระบวนการของการตอเรือหรือซอมเรือ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการแลวก็จะทําการปลอยน้ําเขาอู 
ขณะปลอยตองคอยๆ รักษาระดับน้ําภายในอูเพ่ือปองกันความเสียหาย เม่ือนําเรือออกจากอูแลวจึง
น้ําไปเทียบทาเรือเพ่ือทําการติดตั้งอุปกรณอ่ืนๆ ตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 2.2  อูแหง  
 
  3) อูลอย (Floating Dock) เปนอูเรือท่ีมีลักษณะเปนทุนขนาดใหญท่ีลอยนํ้า
เพื่อทําการซอมแซมเรือและเปนวิธีการหลีกเล่ียงปญหาท่ีดินราคาแพง อูลอยจะมีทุนลอย (Floating 
Pontnoon) ซ่ึงสามารถควบคุมบังคับใหจมน้ําหรือลอยน้ําไดตามหลักการทํางาน เม่ือตองการนําเรือ
ข้ึนอูจะตองปลอยน้ําเขาทุนจะจมน้ําลงไปอยูในระดับท่ีสามารถนําเรือเขาอูลอยเม่ือทําการยึดเรือให
แนนหนาแลวทําการสูบน้ําออกจากทุนลอยเพื่อทําการยกตัวอูใหอยูในระดับท่ีตองการ อูลอยจะมี
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เสถียรภาพและมีระบบการสูบน้ําและเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในกระบวนการตอเรือและซอมเรือและมี
ระบบการติดตอส่ือสารและการขนยายวัสดุและเครนฝงและทุนลอยเปนอยางดี 
 

 
 

ภาพท่ี 2.3  อูลอย 
 
 4) อูเรือแบบคานเรือ (Slip Way) ลักษณะของอูเรือท่ีเปนคานเรือจะเปนราง
เหล็กวางบนพ้ืนลาดทําดวยหินหรือคอนกรีตยาวลาดลงไปในนํ้าจนถึงระดับตํ่าสุดท่ีน้ําลง บนรางมี
แครติดลอเล่ือนเพื่อรับเรือ เพื่อปลอยลงน้ําหรือข้ึนจากน้ํา คานเรือสามารถใชพื้นท่ีเปนไมทอนๆ 
วางเรียงกันสรางติดกับเข่ือนของอูเรือ ดานขางมีน้ําไหลข้ึนลง เม่ือมีน้ําข้ึนจะทวมพื้นท่ีสามารถนํา
เรือเขามาจอด เม่ือน้ําลง เรือก็จะคางอยูบนพื้นนั้น สามารถทําการตรวจสอบ และซอมเรือได คาน
เรือเหมาะสําหรับเรือขนาดเล็ก เพราะความยาวของคานเรือสามารถใชขนาดส้ันและความลาดเอียง
สามารถใหชันนอยลงได เปนเรือขนาดใหญจะตองใชชวงของคานเรือยาวและความลาดเอียงจะไม
สามารถสรางใหชันมากได คานเรือสามารถแบงออกได 2 ลักษณะ  คือ คานเรือทางขวาง 
(Transverse Slip Way) และคานเรือทางยาว  (Longitudinal Slip Way) 
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ภาพท่ี 2.4  คานเรือแนวยาว 
 

 
 

ภาพท่ี 2.5  คานเรือแนวขวาง 
 5)  ลิฟท (Ship lift) หรือ ซินโครลิฟท (Syncrolift) เปนอูเรือท่ีมีลักษณะการ
ติดต้ังเครื่องยกเรือท่ีตอเสร็จ เพื่อลงน้ําหรือเรือท่ีอยูในน้ําเพ่ือข้ึนบนฝง เคร่ืองยกเรือนี้จะตองติด
ตั้งอยูริมแมน้ํา ความสามารถของเคร่ืองยกเรือจะบงบอกถึงความสามารถของอูวาจะสามารถซอม
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เรือไดใหญขนาดไหน อูเรือจะตองมีการติดต้ังระบบรางเพื่อยายเรือจากบริเวณตอเรือหรือซอมเรือ
ไปยังจุดท่ีจะทําการปลอยเรือลงน้ํา 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6  ลิฟทยกเรือ 
 
      2.3.6  ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมการตอเรือ  กรมอูทหารเรือ   ไดมีการพัฒนาองค
บุคคลฝกฝนและใหการศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศสาขาวิศวกรรมออกแบบเรือ (Naval 
Architect) วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (Marine Engineering) วิศวกรรมไฟฟา (Electronical 
Engineering) และวิศวกรรมคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส (Computer&Electronic Engineering) 
เพราะความรูทางเทคโนโลยีใหมๆ จะตองถูกถายทอดไปสูภาคอุตสาหกรรมอูตอเรือ และชวยซอม
เรือเอกชนตอไป ซ่ึงเปนการถายทอดความรูเพื่อขายพัฒนากิจการอุตสาหกรรมตอเรือ นอกจากนี้
กองทัพเรือยังไดพัฒนาองควัตถุ งานจะสําเร็จลุลวงไปดวยดีไดจะตองอาศัยอุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรตางๆ ท่ีทันสมัย ความชํานาญและประสบการณในการตอเรือของบุคคลในการใช
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการตอเรือและซอมเรือจะตองเทาทันเทคโนโลยีและเกิดความปลอดภัย จึง
ไดแบงประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมการตอเรือไว การประกอบอุตสาหกรรมอูตอเรือเปน
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อุตสาหกรรมขนาดใหญ มีมูลคาตนทุนการผลิตสูง และระยะเวลาในการปฏิบัติงานตอหนวย
ยาวนาน จําเปนจะตองใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรหลายประเภทข้ึนอยูกับกระบวนการผลิต ในการตอ
เรือหรือซอมเรือ มีอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีจําเปนตองใชเพื่อการสรางเรือใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลา ดังนั้นจึงใชโรงงานและเคร่ืองจักร ดังตอไปนี้ 
 2.3.6.1 โรงงานขยายแบบ (Mold Flow) เปนโรงงานสําหรับขยายแบบใหมีขนาดมาตรา
สวน 1:1 แลวถายขนาดลงบนแผนไม 
 2.3.6.2 โรงงานถายแบบ (Inner Workshop) เปนโรงงานสําหรับถายขนาดแบบจากแผน
ไมท่ีผานโรงงานขยายแบบมาแลวลงบนแผนเหล็กท่ีเปนช้ินงานจริง จากน้ันนาํไปตัดใหไดรูปราง
ตามแบบท่ีถาย 
 2.3.6.3 โรงงานประกอบ (Assembly Shop) เปนโรงงานท่ีนําช้ินสวนท่ีผานการข้ึนรูป
จากโรงงานถายแบบมาประกอบเปนช้ินสวนตามแบบกาํหนด โดยการเช่ือมประกอบ (Fabrication) 
 2.3.6.4 โรงงานเคร่ืองมือกล (Outfitting Shop) เปนโรงงานท่ีประกอบไปดวย
เคร่ืองจักรกลตางๆ ท่ีใชทํางานเกีย่วกับการผลิตช้ินสวนของตัวเรือ 
 2.3.6.5 โรงงานเคร่ืองกล (Machine Equipping Shop) เปนโรงงานท่ีประกอบไปดวย
เคร่ืองจักรกลท่ีใชแปรรูปโลหะเพื่อใหไดรูปรางตามแบบกําหนด 
 2.3.6.6 โรงงานทอ (Piping Shop) เปนโรงงานท่ีทําการดัด และแปรรูปทอใหไดขนาด 
รูปรางตามแบบกําหนด 
 2.3.6.7 โรงงานเช่ือม (Welding Shop) เปนโรงงานท่ีประกอบดวยเคร่ืองเช่ือมชนิดตางๆ 
เพื่อเช่ือมประกอบช้ินสวนตางๆ ใหไดขนาดและรูปรางตามแบบกําหนด 
 2.3.6.8 รางตอเรือ (Both) เปนพื้นท่ีสําหรับทําการประกอบตัวเรือหรือใชประกอบบลอก
ในการเลือกพืน้ท่ีสําหรับใหเปนรางตอเรือจะข้ึนอยูกับวศิวกรวางแผนการผลิตของแตละโครงงาน
แตจะตองมีพืน้ท่ีกวางขวางมากพอสําหรับเคร่ืองจักรทํางาน นอกจากนี้จะตองสามารถติดต้ังเคร่ือง
ขนาดใหญสําหรับผลิตสวนเรือได 
 2.3.6.9 เครน (Cranes) เปนเคร่ืองจักรกลขนาดใหญท่ีติดต้ังประจําท่ี และเคล่ือนท่ีได
โดยมีเปาหมายสําหรับเคล่ือนยายช้ินสวนตางๆ ของเรือ เพื่ออํานวยความสะดวกตอการผลิตเรือและ
ประกอบช้ินสวนของเรืออ่ืนๆ ไดอยางปลอดภัย 
 2.3.6.10 อูเรือ (Deck Yard) เปนโครงสรางลอยนํ้าขนาดใหญท่ีมีเปาหมายตอการนําเรือ
ข้ึนจากน้ําและปลอยเรือลงนํ้า นอกจากนี้ยังสามารถใชสําหรับซอมเรือขณะลอยลําอยูในน้ําได 
ภายในอูเรือประกอบไปดวยเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใชในการตอเรือและซอมเรือ 
 

DPU



 

 

 
23

2.4  องคประกอบท่ีมีผลตอความปลอดภยัในการปฎิบัตงิานของชาง 
      2.4.1 ปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนในโรงงานอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ 
 2.4.1.1   ปจจัยดานคนเกี่ยวกบัสภาพท่ัวไปที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมการตอ
เรือและซอมเรือ 
 2.4.1.2 เพศ คือ คนงานท่ีเปนเพศชายและเพศหญิง ยอมมีขนาดของรางกายแตกตางกัน 
ความอดทนและความเหมาะสมกับงานก็แตกตางกัน ดังนั้น ในการทํางานท่ีตองใชกําลังกายตอง
ตรากตรําทํางานหนักและตองตอสูเส่ียงภัยมักจะตองพิจารณาใชเพศชาย โดยเฉพาะงานใน
อุตสาหกรรมการตอเรือ เปนงานท่ีจะตองใชแรงมากในการปฏิบัติงานยกเหล็กและเช่ือมประกอบ
ตัวเรือซ่ึงเปนปจจัยสําคัญของกฎระเบียบขอบังคับของโรงงาน 
 2.4.1.3 อายุ อายุก็นับวามีความสําคัญไมนอย เพราะในชวงวัยหนุมสาวการทํางานท่ี
รับผิดชอบควรอยูในระดับตนๆ หรือปานกลาง เพราะในชวงวัยหนุมสาวยังคงมีความคิดในดาน
สนุกสนานเพลิดเพลิน ความรับผิดชอบตอชีวิตสวนตัวและสวนรวมยังมีนอย ดังนี้ การทํางานจึงยัง
ขาดความระมัดระวัง ตอเม่ือเขาสูวัยท่ีมีครอบครัวความรับผิดชอบตอครอบครัว และตองคํานึงถึง
ความมั่นคงในชีวิต ท้ังมีประสบการณจากการทํางานสูงข้ึนตามความสามารถและความเหมาะสม
ของแตละบุคคล  
 2.4.1.4 ระดับการศึกษา ถึงแมวาการศึกษาภาคบังคับท่ีจะตองเรียนจบช้ันประถมปท่ี 6 
และยังไดพัฒนาภาคบังคับใหถึงช้ันประถมปที่ 9 ในอนาคต แตก็เปนความพยายามของรัฐบาล ดังท่ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลาวไววา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของนายจาง
และผูใชแรงงานในสถานประกอบการกิจการตัวอยาง ประกอบดวย ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 
ปวส. ปวช. มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา และตํ่ากวาประถมศึกษา 
 2.4.1.5 ตําแหนงหนาท่ี หมายถึง ตําแหนงหนาท่ีของนายจางหรือผูใชแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการตัวอยาง เชน ชางเช่ือม ชางพนสี เปนตน 
 2.4.1.6 ประสบการณในการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบกิจการการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และประกอบงานซํ้าผูท่ีไมมีประสบการณ ทําใหขาด
ความรู ความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ไมคุนเคยในการใชเคร่ืองมือในอุตสาหกรรม
การตอเรือและซอมเรือไทย 
 2.4.1.7 อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมได
คาดคิด หรือเกิดข้ึน ในแตละข้ันตอนของกระบวนการผลิตและประกอบตัวเรือและซอมเรือ 
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     2.4.2  ปจจัยสาเหตุเกิดจากคน 
  ปจจัยสาเหตุเกิดจากคน เชน การทํางานท่ีไมถูกตอง ความพลั้งเผลอความประมาท 
การมีนิสัยชอบเส่ียงในการทํางานซ่ึงสาเหตุจากคนเปนสาเหตุพื้นฐาน[19] แบงไดเปน 2 ลักษณะคือ 
ปจจัยจากคน (Personal Factor) และปจจัยจากงานหรือระบบ (Job/Systems Factors) รายละเอียด
ของสาเหตุพื้นฐานมีดังนี้ 
 2.4.2.1 ปจจัยจากคน ประกอบดวย 
  1) ความสามารถทางรางกาย/สรีระไมเหมาะสมหรือไมเพยีงพอ 
  2) สภาพจิตใจ อารมณไมเหมาะสม หรือไมเพียงพอ 
  3) รางกายไดรับความกดดัน หรือความเครียด 
  4) มีความเครียดทางจิตใจ 
  5) ขาดความรู 
  6) ขาดทักษะความชํานาญ 
  7) ขาดแรงจูงใจหรือจูงใจไมเหมาะสม  
 2.4.2.2  ปจจัยจากงานหรือระบบ ประกอบดวย 
 1) ภาวะผูนําหรือการควบคุมดูแลไมเพยีงพอ 
 2) การควบคุมดานวิศวกรรมไมเพียงพอ 
 3) การจัดการ จัดซ้ือไมเพยีงพอ 
 4) การบํารุงรักษาไมเพียงพอ 
 5) เคร่ืองมือและอุปกรณไมเพียงพอ 
 6) มาตรฐานการทํางานไมเพยีงพอ 
  7) มีการชํารุดและสึกหรอมากเกินไป 
  8) มาตรฐานตอการปฏิบัติงานหรือการใชไมถูกตอง 
 สาเหตุพื้นฐาน เปนแหลงกําเนิดของการปฏิบัติงานและสภาพท่ีต่ํากวามาตรฐาน 
อยางไรก็ตาม สาเหตุพื้นฐานไมใชการเร่ิมตนของสาเหตุสําคัญและผลที่เกิดข้ึนตามมา ส่ิงท่ีเปน
จุดเร่ิมตนและไปส้ินสุดท่ีความสูญเสีย คือ การขาดการควบคุมในการทํางานมากกวา เมธี  ปลันธนา
นนท  กลาวในแงของการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาวา บางคร้ังผูบริหารอาชีวะและเทคนิคจะ
พบกับปญหาเฉพาะอยางหรือสถานการณท่ีผิดจากปกติ เชน การควบคุมความปลอดภัย เปนตน 
ผูบริหารบางคนอึดอัดใจกับระบบความปลอดภัยท่ีมีอยูเพราะไมดีพอ และมีประสิทธิภาพต่ํา เม่ือ
เกิดอุบัติเหตุ ผูบริหารและครูจะตองหาทางปองกันตนเองจากความผิดเสมอ แตโดยแทจริงแลว
ผูบริหารสถานศึกษา หรือเจาของสถานประกอบการบางคนไมเห็นความสําคัญหรือไมมีความเขาใจ
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เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานท่ีแทจริง หากเราลองพิจารณากันดูวาทําไมอุบัติเหตุจึงเปน
ปญหาสําคัญ  ถาทุกคนยอมรับความจริงวา  ในสถานประกอบกิจการหรือสถานศึกษา  มี
องคประกอบท่ีสําคัญ คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพแลว เราคงมองเห็นแลววามี
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และคนเขาไปมีบทบาทอันสําคัญในการท่ีจะใหอัตราการผลิตเปนไปตาม
เปาหมายท่ีตั้งไว จะขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดไมได โดยเหตุท่ีคนตองเขาไปเกี่ยวของกับงานทุกประเภทใน
โรงงานนั่นเอง ยอมทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมพนก็คือความสูญเสีย จากการวิจัย
ของนักวิชาการ โดยเฉพาะ Heinrich ทําใหเราทราบถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุวาเกิดจากการ
กระทําท่ีไมปลอดภัยและสภาพการณท่ีไมปลอดภัยสาเหตุของอุบัติเหตุสวนใหญเกิดจากการกระทํา
ของมนุษยโดยตรง และเนื่องจากความบกพรองของส่ิงอ่ืน 
 สมมาตร  แกววิโรจน (2519)ไดสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานของ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอาไว ดังนี้ 
 1) คนงานไมไดรับการยอมรับใหรูจักหนาท่ี  การปฏิบัติตอเคร่ืองจักรนั้นอยางถูกตอง
และรัดกุมนั้นคือ ไมชํานาญที่จะใชเคร่ืองจักรนั้นๆ  
 2) ขณะปฏิบัตงิานกับเคร่ืองจักร ไมมีหนาท่ีอยางเครงครัด มีการหยอกลอกันเลน
ในขณะปฏิบัตงิาน 
 3) เคร่ืองจักรบางเคร่ืองมีเคร่ืองปองกัน (แตสวนใหญมักไมมี) แตคนงานบางคนไม
ยอมใช หรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑเปนลักษณะของความประมาท คือ รูแลวแตไมทํา สําหรับกรณี
ท่ีเคร่ืองจักรไมมีเคร่ืองปองกันอันตรายเปนความผิดของนายจางแนนอน 
 4) การท่ีโรงงานจํานวนมากนิยมใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือนอกเวลาหรือสราง
ระบบงานเกินขนาด โอกาสที่จะเกิดการเมื่อยลาจากการทํางานก็มีมาก เปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุไดเปนอยางหนึ่ง 
 5) การทํางานผลัดกลางคืน บางระยะคนงานก็มีการงวงนอนขณะท่ีกําลังทํางานกับ
เคร่ืองจักร โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็งายมาก 
 6) การทํางานในส่ิงแวดลอมไมดี เชน แสงสวางไมเพียงพอ แสงสวางนอยเกินไป ทํา
ใหเกิดอาการลาของดวงตา การทํางานในสถานท่ีเสียงดังมากๆ หรือท่ีรอนจัดก็เปนสาเหตุทางออม
ท่ีใหเกิดอุบัติเหตุได 
 พงษศักดิ ์วัฒนา (2519)ไดทําการรวบสถิติอุบัติเหตุท่ีเกดิกับมือของคนงานท่ีเขารักษา
ท่ีโรงพยาบาลเลิศสิน ซ่ึงมีตัวเลขท่ีนาสนใจเชนเดยีวกัน คือ จากจํานวนผูปวยจากอุบัติเหตุท่ีมี
จํานวน 100 คน เกิดจากสาเหตุตางๆ ดังนี ้
 1) จากความประมาทเลินเลอ 
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 2) จากการขาดความชํานาญในการทํางาน 
 3) จากความผิดปกติของเคร่ืองจักร 
 4) จากรางกายออนเพลียมาก 
 5) จากความเรงรัดในการทํางาน 
 6) จากแสงสวางในการทํางาน 
 7) จากการแตงกายไมถูกตอง 
 จากตัวเลขดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา ในจํานวนอุบัติเหตุ 100 รายขางตนมีจํานวน 22 
ราย ท่ีเกิดจากเคร่ืองจักรและส่ิงแวดลอมในการทํางาน อีก 78 ราย เกิดจากตัวคนงานเอง จะทราบได
วาสาเหตุของอุบัติเหตุจากการทํางานจะมาจากการกระทําของความบกพรองของคน ซ่ึงถาไมเปน
ผูกระทําก็อาจจะมาจากการกระทําของผูอ่ืน จากคํากลาวอ่ืนของนักวิชาการ หรือผูเช่ียวชาญท้ัง
หมายท่ีผานมา มีความสอดคลองกัน หรือใกลเคียงกับทฤษฎีของโดมิโนของอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนผลมา
จากงานวิจัยของ Heinrich และผูวิจัยไดยึดเปนทฤษฎีในการเปนแนวทางในการวิจัย 
      2.4.3  ปจจัยสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจักร เชน สวนอันตรายของเคร่ืองจักรท่ีไม
มีเคร่ืองปองกัน เคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ ชํารุดบกพรองรวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม 
สภาพแวดลอมในโรงงานไมปลอดภัย จากการศึกษาการปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกล  การ
ปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักรกลหรือเรียกส้ันๆ วา การทําการดเคร่ืองจักร หมายถึง การกระทําใดๆ 
ก็ตามท่ีสงผลใหเคร่ืองจักรมีลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีปลอดภัยตอการปฏิบัติงานอยางปกติ โดยไมมี
ผลตอสมรรถนะของเครื่องจักรกลนั้น หรือความชํานาญของคนงานท่ีใชเคร่ืองจักรกลนั้นทํางาน 
ซ่ึงเคร่ืองจักรกลถาไมมีส่ิงดังกลาวเหลานี้ ก็เปนปจจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากเคร่ืองจักรได 
  2.4.3.1  อันตรายจากเคร่ืองจักรกล อันตรายจากเคร่ืองจักรกลท่ีคนงานไดรับอันตราย
จากเคร่ืองจักรขณะปฏิบัติงาน แตละประเภทแตกตางกันออกไป ประกอบดวย 
  1) อันตรายจากเคร่ืองตนกําลังไฟฟา ไดแกเคร่ืองยนตผลิตกระแสไฟฟา ซ่ึงใช
ภายในโรงงาน หมอผลิตกระแสไฟฟาซ่ึงใชภายในโรงงาน หมอผลิตไอน้ํา เปนตน ซ่ึงอาจทําใหเกิด
อันตรายแกตัวอาคารโรงงานและชีวิตของคนงานอยางฉับพลันในเวลาอันรวดเร็ว เกินกวาคนงาน
จะหลบหลีกทันได รวมถึงเปนตนเหตุความเสียหายอยางตอเนื่องจากการเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม
จากสารไวไฟตางๆ ท่ีแตกกระจายออกจากภาชนะเก็บเนื่องจากแรงระเบิดของหมอผลิตสารท่ีไวตอ
ไฟไหม 
  2) อันตรายจากเคร่ืองสงกําลัง ไดแก พวกเพลา โซ กระเด่ือง ทออัดลมตางๆ 
เปนตน อันตรายมักเกิดกับคนงานในลักษณะถูกชนกระแทก หรือหนีบดึงเขาไปติดทําใหสูญเสีย
อวัยวะไปจนกระท่ังเสียชีวิต โดยปกติมักเกิดเปนรายบุคคล อาจเปนเพราะความประมาทเลินเลอ
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หรือเพราะความผิดพลาดในขณะทํางานก็ได อันตรายท่ัวไปซ่ึงไมรุนแรงหรือกินบริเวณกวางขวาง 
เชน ในอันตรายจากเคร่ืองตนกําลัง 
  3) อันตรายจากเคร่ืองจักรทําการผลิต ไดแก เคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองไส 
เคร่ืองเจาะ เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองตัด เคร่ืองพับ เคร่ืองมวนเคร่ืองเช่ือม ฯลฯ ซ่ึงเปนเคร่ืองจักรใน
การผลิตงานดวย อันตรายท่ีอยูในรูปแบบของเคร่ืองจักรทําใหเกิดอุบัตเิหตุท่ีจะเกดิแก มือ แขน เทา 
บริเวณหนา ศีรษะ และผิวหนัง และมักเกิดแกคนงานที่ทํางานกับเคร่ืองจักรนั้นโดยตรงเปนสวน
ใหญ 
  4) เคร่ืองมือ (Hand Tools) อุบัติเหตุเกี่ยวกับเคร่ืองมือ [27] ไดกลาวไววา 
อุบัติเหตุเกีย่วกับเคร่ืองมือสวนใหญเนื่องมาจากใชเคร่ืองมือชํารุดหรือไมเหมาะสมกบังานและ
บางสวนเกดิจากใชเคร่ืองมือไมถูกตอง ผูปฏิบัติเม่ือเห็นวาเคร่ืองมือชํารุดก็ควรจะสงซอมหรือซอม
ดวยตนเอง ไมควรจะฝนใช เคร่ืองมือท่ีชํารุดยอมจะใชในการปฏิบัติงานไดไมดีเทากับเคร่ืองมือท่ีดี 
ถึงแมวาในบางคร้ังการนํามาใชอาจไมกอการบาดเจ็บตอผูใชแตก็ทําใหส่ิงของหรือเคร่ืองมือตอง
ชํารุดใชการไมได 
 2.4.3.2  เคร่ืองมือท่ีชํารุด ประกอบดวย 
  1) คอน ขวาน อีเตอ พะเนิน ถาดามไมอัดไมแนน หรือไมท่ีใชทําดามแตกหรือ
บ่ินยอมเส่ียงภัยในการใชงาน หัวคอนอาจจะหลุดปลิวออกไปหรือตอกพลาด ดามไมท่ีแตกอาจแทง
มือ คอนที่ตอกถาสึกจนกลมหรือสกัดท่ีเผ่ือยอมทําใหการตอกพลาดไดงาย หัวคอนท่ีใชงานจน
คลอนแลวควรเปล่ียนดามไมใหมแทนท่ีจะตอกล่ิมเพิ่มเขาไป 
  2) สกัด สกัดท่ีหัวบานแบบดอกเห็ดอยานํามาใชงาน เพราะสะเก็ดเหล็กสวนท่ี
บานอาจจะปลิวเขาตาผูปฏิบัติงานเองหรือผูอ่ืนทําใหตาบอดได เปนการเส่ียงภัยและกอความสูญเสีย
ใหแกผูอ่ืนโดยไมจําเปน หัวสกัดจะบานแบบดอกเห็ดเร็วหรือชาก็ข้ึนอยูท่ีผูปฏิบัติงานลับสกัดให
คมอยูเสมอหรือไม แตถึงแมจะไดลับสกัดอยูเสมอ การแตงหัวสกัดก็เปนส่ิงจําเปน การแตงหัวสกัด
นั้นไมใชเจียระไนสวนท่ีบานออกมาใชใหหมดไปเทานั้น แตจะตองเจียระไนรอยราวระหวางสวน
ที่บานออกใหหมดไปดวย การใชสกัดถึงแมวาสกัดจะคม ผูปฏิบัติงานก็ควรจะสวมแวนตา และใน
ทํานองเดียวกันมิใชสวมแวนแลวยังคงใชสกัดหัวบานแบบดอกเห็ด เพื่อปองกันบุคคลอ่ืนและเพ่ือน
รวมงานจากสะเก็ดเหล็กท่ีปลิวกระเด็น ควรกั้นฉากลอมงานท่ีสกัดอยู หรือถางานสกัดตองอาศัย
ผูอื่นตอก ผูจับสกัดควรใชคีมจับ 
 3) ตะไบ ส่ิว ไขควง ตะไบท่ีไมมีดามมีอันตรายมากถานํามาใช และเคย
กอใหเกิดบาดเจ็บแกมือหรือรางกายอยูบอยๆ กานตะไบแหลมมากอาจแทงมือและอาจปกเทา
ผูปฏิบัติงานไดถาหลนจากโตะ ปากกา นอกจากนั้นอาจเปนอันตรายตอหนาอกหรือทองถานําไปใช
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กับเครื่องกลึงดามตะไบ ส่ิว หรือไขควบที่แตกหรือหลวมเปนอันตรายตอผูใชเชนเดียวกัน เม่ือดาม
แตกหรือหลวมก็ควรจะเปล่ียนดามใหมแทนท่ีจะใชลวดหรือเชือกพันประกบ 
 4) ประแจปากตาย ปากประแจท่ีราว หรือบานออกควรเลิกใชประแจเหลานี้ 
เพราะวาจะทําใหเหล่ียมนัตเสีย และอาจล่ืนหลุดทําใหมือผูใช กระแทกกับวัตถุหรือสวนของ
เคร่ืองจักรกลบาดเจ็บได หรือถาผูใชปฏิบัติงานบนท่ีสูงอาจเสียการทรงตัวหลนจากบันไดหรือ
นั่งรานได 
 2.4.3.3  เคร่ืองมือไมเหมาะกับงานและการใชเคร่ืองมือไมถูกตอง ยกตัวอยาง เชน การ
ใชตะไบแทนเหล็กงัด หรือใชกานตะไบควานรู การใชประแจปากตาย ผิดขนาดกับนัต ไมเล่ือนแตง
ปากประแจเล่ือนใหเหมาะกับนัต ตอหางประแจดวยทอเหล็กแลวล่ืนหลุดออกไป สวมปากประแจ
เพื่อกดหรือคลายนัตผิดขางทําใหปากประแจบานออก ใชประแจปากตายกดคลายนัตในท่ีแคบ
แทนท่ีจะใชประแจบล็อกซ่ึงจับนัตไดดีกวา ใชเคร่ืองมือท่ีท่ือทําใหล่ืนงายและงานเสีย ใชประแจจับ
ทอผิดทิศทาง ใชประแจขนาดใหญกวานัตโดยเสริมเหล็กบางๆ ตัดส่ิงของดวยมีดหรือส่ิวโดยทิศ
ทางการตัดตรงมายังมือหรือรางกาย 
 2.4.3.4  ขอคํานึงในการใชเคร่ืองมือใหถูกตอง การใชเคร่ืองมือดังท่ีกลาวแลวไม
เพียงแตทําใหเคร่ืองมือชํารุดเพียงอยางเดียว แตทําใหงานเสียดวย เม่ือเกิดพลาดพล้ังข้ึน การใช
เคร่ืองมือไมถูกตองเปนหนทางท่ีกออุบัติเหตุไดงาย และเปนการเพาะนิสัยใหเคยชินในการทําให
เคร่ืองมือชํารุดในงานตอๆ ไป การใชเคร่ืองมือควรพินิจพิจารณาใชใหเหมาะและถูกตองกบังาน 
ผูปฏิบัติงานผูหนึ่งอาจสกดัหรือเจียระไนส่ิงของโดยไมสวมแวนไดเชนเดียวกับอีกผูหนึ่งซ่ึงใชแวน
แตผูสวมแวนยอมจะปลอดภัยจากการบาดเจ็บท่ีตาและมองเห็นงานท่ีตนเองทําไดตลอดเวลา 
 2.4.3.5 การใชเคร่ืองมือชนิดหิ้วเคล่ือนท่ีได เคร่ืองมือชนิดหิ้วเคล่ือนท่ีได ไดแก สวาน 
เคร่ืองกวาน หินเจียระไน เคร่ืองขัดผิว คอนหรือสกัด (ท้ังชนิดท่ีใชไฟฟาหรือลม) เคร่ืองมือแตละ
ชนิดเหลานี้มีอันตรายแตกตางกันออกไป ซ่ึงผูใชอาจจะรูไดหรือตรวจไดเม่ือนําไปใช อันตราย
เหลานี้ก็ไดแกการไมตอสายดินท่ีตัวเคร่ืองมือ สายไฟอยูในสภาพดีหรือไม สวิทชหรือล้ินทํางาน
เปดปดดีหรือไม ปลอยท้ิงเคร่ืองมือไวในลักษณะท่ีมีไฟหรือลมพรอมท่ีจะสตารท ถาผูหนึ่งผูใดไป
เตะหรือจับถูกสวิทชหรือล้ินเขา ปลอยสายหรือทอไวกับพื้นทําใหผูเดินไปมาสะดุดหรือถูกรถทับ
เสียหาย ซ่ึงทางท่ีดีควรจะยกหรือดึงสายไฟหรือทอลมใหพนจากการเกะกะ 
 2.4.3.6 การเก็บเคร่ืองมือ ไดกลาวถึงเร่ืองการเคร่ืองมือในเร่ือง “ถูกกระแทกจากส่ิงของ
ยกลอยตัวหรือปฏิบัติงานในท่ีสูง” และเร่ือง “การหกลมหรือตากจากท่ีสูง” เม่ือปฏิบัติงานบนพื้น
ราบแลว เม่ือผูปฏิบัติงานทํางานท๋ีโตะปากกา ก็จําเปนตองมีระเบียบเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย
ดวย สําหรับเคร่ืองมือใหญๆ ก็ตองจัดหาที่เก็บเปนพิเศษ เคร่ืองม่ือท่ีแหลมคม เชน ขวาน อีเตอ ก็
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ควรเก็บหนาคมไวบนเนื้อไมเพื่อรักษาความคมไว สําหรับพล่ัวและคราด ควรปกปลายดานคมลงสู
พื้น โดยพิงดามไวกับฝาผนัง พะเนิน บางคร้ังอาจวางในลักษณะต้ัง โดยพิงดามไวกับฝาผนังเชนกัน 
หลักสําคัญในการเก็บเคร่ืองมือก็คือ 
 1) เก็บแลวใหเห็นไดงาย ถาใหดามต้ังข้ึนก็จะทําใหการหยิบฉวยใชงานงายข้ึน
ดวย 
 2) สวนท่ีแหลม คม ควรปกปดใหมิดชิด 
      2.4.4  เคร่ืองจักรกลท่ีใชในอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ 
  เคร่ืองจักรท่ีใชในการยายเรือและช้ินสวนเรือสวนใหญจะใชเครน ซ่ึงเปนเคร่ืองจักรกล
ขนาดใหญท่ีติดต้ังประจําท่ีและเคล่ือนท่ีไดโดยมีเปาหมายสําหรับเคล่ือนยายช้ินสวนตางๆ ของเรือ 
การขนยายช้ินสวน การประกอบสวนเรือ การประกอบตัวเรือเพื่ออํานวยความสะดวกตอการพลิก 
และกลับเรือไดอยางปลอดภัย บีมาซูเกียวิกซ  ไดแบงชนิดของเคร่ืองจักรกลออกเปน 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 2.4.4.1 เคร่ืองจักรท่ีใชในการขนยายเรือ ประกอบดวย  
 1) ปนจั่น (Fixed Derrick Host) เปนท่ียึดติดกับแทนคอนกรีตขนาดใหญริม
แมน้ํามีเสาขนาดใหญ (Jip Type) ท่ีสามารถหมุนรอบตัวเองไดและมีควานไฟฟาและสายลวดสลิงค 
(Wire Slings) ตอยึดติดกับแขน (A-Frame Type) สําหรับยกเรือข้ึนบนฝง โดยความสามารถของ
ปนจั่นนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของเรือท่ีตองการยก 
 

 
    
ภาพท่ี 2.7   ปนจั่นยกเรือ 
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 2) รถเทรลเลอรยกเรือ (Trailer Hosts) เปนรถเทรลเลอรขนาดใหญท่ีมีเครน
ขนาดใหญมีระบบไฮดรอลิกสสามารถยกเรือข้ึนบนเทรลเลอรแลวใชรถแทรกเตอรลากเล่ือนไป
ตามท่ีตองการ  
 3) เครนเรือ (Marine Hosts) เปนเครนขนาดใหญท่ีมีลอยางใหญสําหรับ
เคล่ือนยาย นอกจากนัน้ ยังติดต้ังเคร่ืองยนต มอเตอรไฟฟาสําหรับใชกับรอกไฟฟาในการยกเรือท้ัง
ลําเพื่อทําการเก็บหรือบํารุงรักษาหรือซอมแซมเรือ 
 

         
     
ภาพท่ี 2.8  เครนเรือ 
 
  2.4.4.2  เคร่ืองจักรท่ีใชในการขนยายวัสดุ ประกอบดวย 
 1) รถยก  (Forklift) 
 2) รถเครน (Mobile Crane) 
 3) รถกระเชา (Cherry Picker) 
 4) เครนบนอูลอย 
 5) เครนเคล่ือนท่ีรางคูเหนือศีรษะ  
  2.4.4.3 เคร่ืองจักรท่ีใชในกระบวนการผลิต  ประกอบดวย 
 1) เคร่ืองจักรท่ีใชในการข้ึนรูปโลหะ เชน 
  1.1) เคร่ืองจักรข้ึนรูปเย็น 
  1.2) เคร่ืองจักรข้ึนรูปรอน 
  1.3) เคร่ืองจักรหลอข้ึนรูป 
  1.4) เคร่ืองจักรตีข้ึนรูป 
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  1.5) เคร่ืองจักรแปรรูปเหล็กแผน 
  1.6) เคร่ืองจักรถายแบบ 
 2) เคร่ืองจักรท่ีใชในการตัดโลหะ  
  2.1) เคร่ืองตัดโลหะแผนระบบไฮดรอลิกส 
  2.2) เคร่ืองตัดโลหะแผนแบบ Manual Folding 
  2.3) Air-Carbon-Arc-Chimber Tractor 
  2.4) Oxy-Acetylene-Cutting Equipment 
  2.5) Oxy-Butane-Cutting Equipment 
  2.6) Oxy-Gas Profile-Cutting Machine 
  2.7) Laser-Beam-Cutting Machine 
  2.8) Plasma Arc Profile Cutting Machine 
  3) พื้นที่ท่ีใชในการแปรรูปโลหะ 
  3.1) ลานตอเรือ (Fabrication Area) 
  3.2) พื้นที่แปรรูปเหล็กแผน (Erection Units) 
  3.3) พื้นที่ประกอบตัวเรือ (Assembly Area) 
  3.4) พื้นที่ประกอบช้ินสวน (Launching Area) 
  3.5) พื้นที่นําเรือข้ึนและลงน้ํา 
  4) เคร่ืองจักรท่ีใชในการเช่ือมโลหะ    
   4.1) เคร่ืองเช่ือมไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ 
  4.2) เคร่ืองเช่ือมแกสออกซิอะเซทิลีน 
  4.3) เคร่ืองเช่ือมมิก 
  4.4) เคร่ืองเช่ือมทิก 
  4.5) เคร่ืองเช่ือมซับเมิรก 
  5) เคร่ืองจักรท่ีใชในการเตรียมผิวโลหะและงานสี 
  5.1) เคร่ืองเจียระไน (Grinding Machine) 
  5.2) เคร่ืองพนสี (Painting Machine) 
  5.3) เคร่ืองพนทราย (Sand Blasting Machine) 
  5.4) เคร่ืองอัดลม (Air Compressor Machine) 
  5.5)  Hull Preservation Work 
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      2.4.5  ปจจัยสาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิต  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการดูแล
สุขภาพการทํางานในอูตอเรือของสหรัฐ ไมมีการทํางานแบบเต็มเวลา ซ่ึงไมมีความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน และไมมีการดูแลเม่ือไดรับบาดเจ็บ เพราะตามกฎหมายแลวจะไมมีกฎหมายคุมครอง
ผูไดรับบาดเจ็บในอุตสาหกรรมการตอเรือ แตจะมี Ships ดูแลและใหความคุมครอง จุดประสงค
ของ Ships เพื่อตองการลดอุบัติเหตุในการทํางานและหาทางปองกันอุบัติเหตุท้ังนายจางและ
พนักงาน โดยข้ันแรกเขาก็ไดยกตัวอยางการทํางานกับความรอน คือ การเช่ือม การตัด และการตัด
ดวยแกส ซ่ึงการใชเคร่ืองมือและการปฏิบัติงานจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีจะทําใหเกิดความไม
ปลอดภัยตอตัวคุณเองในแตละพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ซ่ึงอุบัติเหตุดังกลาวจะประกอบดวยอันตราย
ดังตอไปนี้ 
  1) การวางตําแหนงของรางกายไมถูกตอง 
  2) การไดรับบาดเจ็บซํ้าท่ีเดิม 
  3) การใชกําลังมากเกินไป 
  4) ไดรับบาดเจ็บทางตา 
  5) การยกของ 
  6) การหกลม 
  7) บาดแผลไฟไหม 
  8) การไดรับบาดเจ็บสาหัส 
 ซ่ึงอันตรายดังกลาวเปนสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต และวิธีการทํางานเก่ียวกับความ
รอน (การเช่ือม การตัด และการตัดดวยแกส) 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในขณะทํางานเกี่ยวกับความรอน 
 อันตรายท่ีเกิดจากการทํางาน ในอูตอเรือสวนใหญแลวจะมี 5 อยางคือ 
  1) การวางตําแหนงของรางกายผิดท่ี 
  2) อันตรายทางตา 
  3) การไดรับบาดเจ็บซํ้าท่ีเดิม 
  4) แผลไฟไหม 
  5) การไมสวมใสอุปกรณปองกัน 
   ซ่ึงอันตรายท่ีมีมากท่ีสุดคือ การวางรายกายผิดตําแหนง เชน การเอียงคออยูในทาเดิม
นานๆ การคุกเขาทํางานนานเกินไป และการใชเคร่ืองมือ ซ่ึงสาเหตุเหลานี้จะพบมากในการสราง
เรือและซอมเรือ และการทํางานจะทําในท่ีโลงแจง ซ่ึงรูปรางของเรือจะเปนตัวกําหนดการทํางาน 
เชน ชางเช่ือมจะตองเขาไปเช่ือมดานในของเรือซ่ึงตองนอนลงกับพืน้และยืดแขนออกไปและตอง
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ใชหนากากสองดูแนวเช่ือมขณะทํางาน นอกจากนี ้ พื้นท่ีบางแหงกเ็ปนท่ีคับแคบ ตลอดจนยังตอง
โคงตัว กมตัว คลาน และอุปสรรคตางๆ  
      2.4.6  สาเหตุเกิดจากภยัธรรมชาติท่ีเหนือความคาดหมาย 
  ปจจัยสาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีเหนือความคาดหมาย เชน ฝนตก พายุ น้ําทวม และ
ฟาผา เปนตน อุบัติเหตุไมใชเร่ืองของโชคชะตา หรือเคราะหกรรมของผูใดผูหนึ่ง เปนส่ิงท่ีสามารถ
ท่ีจะหลีกเล่ียงได ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดในการปองกันอุบัติเหตุไมใหเกิดข้ึนก็คือ ทัศนคติและความรูดาน
ความปลอดภัยท่ีไดฝกมาวาส่ิงใดที่ไดปฏิบัติแลวเกิดอุบัติเหตุได ผูปฏิบัติงานและผูบริหารและ
หัวหนางาน ตองมีความเช่ือวาอุบัติเหตุนั้นเปนส่ิงท่ีสามารถปองกันไดเสมอ โดยปฏิบัติใหถูกตอง
เหมาะสมกับภาวะเหตุการณปจจัยท่ีจะกอใหเกิดอุบัติเหตุ 
 จากทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของ Heinrich   ไดสรุปไววา “อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน
ทุกคร้ัง มิใชเกิดจากโชคชะตาหรือเคราะหกรรมท่ีเหนือการควบคุม แตเกิดจากสาเหตุท่ีแกไขและ
ปองกันได” สาเหตุของอุบัติเหตุท่ีสําคัญ ไดแก การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Acts) และ
สภาพการณท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) ดังนั้น การปองกันอุบัติเหตุอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ไดโดยการกําจัดการกระทํา หรือสภาพการณท่ีไมปลอดภัยใหเหลือนอยท่ีสุดหรือหมดไปยิ่งดี ซ่ึง
สภาพการณทํางานท่ีปลอดภัยก็จะเกิดข้ึนในท่ีสุดในขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการทํางานในทุกๆ 
ดาน  
      2.4.7  ปจจัยดานความปลอดภัยการจัดการและการวางผังโรงงาน 
 ปจจัยดานความปลอดภัย และการจัดการ เชน นโยบายดานความปลอดภัย การ
ฝกอบรม การจัดนิทรรศการ และการเผยแพรขาวสารขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานตางๆ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยท่ีจะตองจัดทํา   ผูบริหารความปลอดภัยจะตองทราบวามีกฎหมายหรือ
มาตรฐานความปลอดภัยใดบางท่ีเกี่ยวกับสถานประกอบการของตนท่ีจะตองปฏิบัติตาม เชน 
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการเขาทํางานในท่ีอับอากาศ เปนตน ท้ังนี้ 
กฎหมายเหลานี้ไดกําหนดภาระของนายจางเกี่ยวกับความปลอดภัยไวหลายประการ ตั้งแตการ
กอสราง การจัดสภาพแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุอันตรายจากการทํางานเก่ียวกับเคร่ืองจักร 
เคร่ืองมือ ตลอดจนการแจง รวมท้ังรายงานของการดําเนินงานตางๆ ท่ีกฎหมายกําหนดใหทํา เพราะ
หากไมทราบหรือไมปฏิบัติตามแลว จะมีความผิดตามกฎหมายได 
 2.4.7.1  องคประกอบหลักของระบบการความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ไดกลาวไว
ดังตอไปนี ้
  1) นโยบาย (Policy) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational 
Safety and Health Policy) การกําหนดนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควรเกิดจากการรวม
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พิจารณาจากฝายนายจางและผูแทนคนงานและจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยลักษณะของนโยบาย
ความปลอดภัยฯ ควรมีลักษณะท่ีเหมาะสมกับองคกรท้ังขนาดองคกรและลักษณะกิจกรรมของ
องคกร ใชภาษาท่ีเขาใจงาย มีความชัดเจน มีการลงวันท่ี และลงนาม หรือประทับตรารับรองโดย
นายจางหรือผูรับผิดชอบ องคกรมีการประกาศใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน และมีไวตลอดเวลา 
รวมท้ังมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสม 
 หลักการสําคัญ และวัตถุประสงคหลักของนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัยขององคกร 
มีองคประกอบท่ีสําคัญในเร่ืองการคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพของสมาชิกทุกคนในองคกร 
มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยสมัครใจ 
สนับสนุนใหมีสวนรวมในองคประกอบตางๆ ของระบบและอาชีวอนามัยอยางตอเนื่อง ดังนั้น การ
จัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควรสอดคลอง หรือบูรณาการเขากับระบบการจัดการอื่น
ขององคกร 
  2)  การมีสวนรวมของพนักงาน (Worker Participation) การมีสวนรวมของ
พนักงานเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของระบบการจดัการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
องคกร โดยนายจางมีการจัดมาตรการในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
  2.1) คนงานและผูแทนคนงานดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไดรับ
การปรึกษาหารือ และรับทราบรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเร่ือง รวมท้ัง
มาตรการตางๆ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  2.2) การจัดสรรเวลาและทรัพยากรใหคนงานและผูแทนคนงานดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวนการบริหารจัดการ การ
วางแผนการนําไปปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการแกไขปรับปรุงระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
  2.3) การจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) ความรูความสามารถและการฝกอบรม (Competence and Training) 
นายจางควรเปนผูมีความรูความสามารถดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพียงพอ มีการกําหนด
ความรู ความสามารถที่จําเปนตอองคกร และจัดการฝกอบรมใหกับสมาชิกทุกคนไดทราบท่ัวกัน 
โดยผูท่ีมีความรูความสามารถมีการประเมินวาผูรับการอบรมดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มี
ความรูและความเขาใจที่จะสามารถปฏิบัติงานอยางปลอดภัย การฝกอบรมของคนงานจะตองไมเสีย
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คาใชจาย รวมท้ังการฝกอบรม ทบทวน ฟนฟู ความรูท่ีมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับ
ชวงเวลา 
  4) การจัดทําเอกสารระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational 
Safety and Health Management System Documentation) การจัดทําเอกสารระบบความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ข้ึนอยูกับขนาดและลักษณะขององคกร โดยเอกสารของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีว อนามัยตองครอบคลุมถึงส่ิงตางๆ ดังนี ้
  4.1) นโยบาย วัตถุประสงค การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
อันตรายหรือความเส่ียงท่ีสําคัญการดําเนินการปองกันและควบคุมแกไข รวมท้ังมาตรการการ
ดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติ 
  4.2) มีการเขียน แสดงไวอยางชัดเจน ไดรับการทบทวนเปนระยะ ปรับปรุง
ตามความจําเปนและแจงใหสมาชิกไดทราบ 
  4.3) จัดทําบันทึก จัดการและเก็บรักษาไว ณ จุดทํางาน สามารถบงช้ีและ
ตรวจสอบยอนหลังได โดยมีการกําหนดระยะเวลาการจัดเก็บไว 
  4.4) คนงานมีสิทธิในการรับทราบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอมในการทํางานของตนรวมท้ังการเคารพในความลับสวนบุคคล 
  4.5) บันทึกความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ควรครอบคลุมในเร่ืองการ
บาดเจ็บ การเจ็บปวย โรคและอุบัติการณจากการทํางาน ขอกําหนดทางกฎหมาย บันทึกการสัมผัส
สภาพแวดลอม การทํางานของคนงาน การเฝาระวงัส่ิงแวดลอมและสุขภาพของคนงาน มีการ
บันทึกผลการตรวจติดตามท้ังเชิงรุกและเชิงรับ 
 5) การส่ือสาร (Communication) มีมาตรการและข้ันตอนการดําเนินงานการ
ส่ือสารเพ่ือการรับทราบขาวสารการจัดทําเอกสารส่ือสารภายในและภายนอกองคกรท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการส่ือสารขาวสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ ระหวางระดับ 
และหนวยปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ มีการนําความคิดเห็น ความหวงใย และขอเสนอแนะของคนงาน และ
ผูแทนของคนงานมาพิจารณาและตอบสนอง 
 2.4.7.2  การวางแผนและการนําไปปฏิบัติ (Planning and Implementation) 
ประกอบดวย 
  1) การทบทวนเบ้ืองตน (Initial Review) ระบบการจัดการความปลอดภัยและ     
อาชีวอนามัยและการจัดการตางๆ ท่ีเกี่ยวของควรไดรับการประเมินผลโดยการทบทวนเบ้ืองตนตาม
ความเหมาะสม สําหรับองคกรท่ียังไมมีระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยูกอน
หรือกรณีท่ีเปนองคตั้งใหม ผลการทบทวนเบื้องตน ควรจะชี้บง คาดการณ และประเมินอันตราย
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และความเส่ียงตอสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมการทํางานและควรตรวจสอบความเพียงพอ
ของการควบคุม ปองกัน และการวิเคราะหขอมูล การเฝาระวังสุขภาพของคนงาน ตลอดจนสามารถ
ช้ีบงกฎหมายและขอบังคับตางๆ ได ท้ังนี้ ผลการทบทวนเบ้ืองตน ควรจัดทําเปนเอกสารและ
นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจการนําระบบการจัดการดานความปลอดภัยฯ ไปปฏิบัติ 
รวมท้ังเปนขอมูลพื้นฐานในการวัดการปรับปรุงอยางตอเนื่องของระบบการจัดการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย 
  2) การวางแผน การพัฒนา และการนําระบบไปปฏิบัติ (System Planning, 
Development and Implementation) การวางแผน ควรมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐ และให
มีองคประกอบตางๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัยฯ และอาชีวอนามัยใหมีความเพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิผลในการคุมครองสุขภาพคนงาน มาตรการตางๆ ท่ีดําเนินการตองบรรลุ
วัตถุประสงค มีการจัดลําดับความสําคัญ และมีการกําหนดปริมาณท่ีวัดไดในการเตรียมแผนการ
ดําเนินงานและกิจกรรมในแตละมาตรการ ตองกําหนดระยะเวลา ผูรับผิดชอบและกฎเกณฑการ
วัดผลการปฏิบัติท่ีชัดเจน นอกจากนี้จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอ ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ 
และการสนับสนุนทางเทคนิคโดยมาตรการในการวางแผนควรครอบคลุมการพัฒนาและการนําไป
ปฏิบัติในทุกองคประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฃ 
  3) วตัถุประสงคความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Safety and 
Health Objectives) ควรกําหนดวัตถุประสงคความปลอดภัยและอาชีวอนามัยท่ีวัดได มีความ
สอดคลองกับนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององคกร และอางอิงผลจากการทบทวน
เบ้ืองตนและทบทวนคร้ังตอๆ มา วัตถุประสงคความปลอดภัยฯ ควรจะมีความจําเพาะ เหมาะสมกบั
ขนาดและลักษณะกิจกรรมขององคกร เปนไปตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ มุงม่ันในการ
คุมครองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใหกับคนงานอยางตอเนื่อง สอดคลองกับความเปนจริง
และไดจัดทําเปนเอกสารและส่ือสารใหทุกหนวยท่ีเกีย่วของทราบ รวมท้ังมีการประเมินผลเปน
ระยะๆ 
  4) การปองกันอันตราย (Hazard Prevention)  
  4.1) มาตรการในการปองกัน ควบคุมอันตราย ความเส่ียงตอความปลอดภัย
และสุขภาพของคนงาน ควรไดรับการช้ีบง และประเมินอยางตอเนื่อง มีการดําเนินมาตรการ
ปองกันและการควบคุมตามลําดับความสําคัญ คือ การกําจัด ควบคุม ณ จุดกําเนิด การลดอันตราย/
ความเส่ียง และจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหกับคนงาน มาตรการปองกันเหลานี้
ควรนํามาจัดทําเปนข้ันตอนการดําเนินงาน โดยทําการปรับใหเหมาะสมกับอันตรายและความเส่ียง
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ขององคกรท่ีเผชิญอยูใหเปนไปตามกฎหมาย และหลักการปฏิบัติท่ีดี และมีการทบทวนการ
ดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ 
  4.2) การจัดการการเปล่ียนแปลงภายในองคกร ไมวาจะเปนเร่ืองของ
บุคลากร กระบวนการผลิตใหมและข้ันตอนการทํางาน ฯลฯ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ภายนอกองคกร เชน การแกไขกฎหมาย การรวมองคกร เทคโนโลยีความปลอดภัย ฯลฯ อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได ดังนั้น จึงควรมีมาตรการที่ประกันวา
สมาชิกขององคกรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงจะไดรับทราบและฝกอบรมอยาง
เหมาะสม 
  4.3) การปองกัน เตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน ควรจัดใหมีและ
รักษาไวซ่ึงมาตรการการปองกัน การเตรียมพรอม และตอบโตภาวะฉุกเฉิน โดยช้ีบงกิจกรรมและ
สถานการณท่ีมีแนวโนมในการเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน โดยมาตรการทั้งหมดตองสอดคลอง
กับขนาดและลักษณะกิจกรรมขององคกร 
  4.4) การจัดซ้ือ จัดหา ควรจัดใหมีและรักษาไวซ่ึงข้ันตอนการดําเนินงาน 
เพื่อใหแนใจวาไดมีการชี้บงและการประเมินผลตามขอกําหนดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
องคกรและมีการกําหนดคุณลักษณะในการจัดซ้ือ/จัดหา และเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
และมาตรฐานผลิตภัณฑ รวมท้ังมีการเตรียมการใหปฏิบัติอยางถูกตองตามขอกําหนดกอนใชงาน 
        4.5) การจางเหมา ขอกําหนดดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
องคกร ควรไดถูกนําไปใชกับผูรับเหมาและคนงานของผูรับเหมา สําหรับผูรับเหมาท่ีเขามา
ดําเนินการในพื้นท่ีขององคกร ควรจะมีเกณฑดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ประเมินผลและคัดเลือกผูรับเหมา มีการส่ือสารและประสานงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังในเร่ือง
อันตราย วิธีการปฏิบัติงาน การปองกันและการควบคุม และการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ 
ตางๆ เชน การรายงานประสบอันตราย มีการฝกอบรม ตรวจติดตาม และการปฏิบัติตามข้ันตอน
ดานความปลอดภัยฯ ขององคกร  
 2.4.7.3  เปาหมายของการฝกอบรมคนงาน  กริฟฟน (Griffin) ไดใหเปาหมายของการ
ฝกอบรมคนงานไว ดังนี้ “การอบรมคนงานในสมัยปจจุบันเปล่ียนแปลงโฉมใหมอีกประการคือ 
นอกเหนือจากการสอนใหคนงานรูจักวิธีทํางานแลว ยังตองสอนใหคนงานรูจักทํางานอยาง
ปลอดภัยอีกดวย โดยตองใหคนงานเรียนรูท่ีจะสังเกตเห็นอันตราย รูจักหลีกเล่ียงอันตราย และหาก
จะใหการอบรมคนงานเพ่ือความปลอดภัยมีประสิทธิผลจะตองทําใหคนงานรูวาอะไรควรทํา และ
อะไรไมควรทําดวยตัวของเขาเอง” แนนอนท่ีสุดการอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย มิใชการเรียก
คนงานมานั่งรวมกันเพื่อรับทราบกฎขอหามตางๆ ของโรงงานและแนะนําใหทองจําใหได เพ่ือจะ
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ไมฝาฝนกฎโรงงานเพราะคงจะไมมีกฎโรงงานแหงใดท่ีจะมีรายละเอียดปลีกยอยท่ีรัดกุมมาก
พอท่ีจะปกปองคุมภัยคนงานไดในทุกกรณี ถึงหากจะมีกฎโรงงานท่ีวิเศษครบถวนดังกลาว ก็คงจะ
ไมมีคนงานคนใดที่จะจําไดหมดในเวลาส้ันๆ ของการฝกอบรมนั้นได แตเปาหมายของการ
ฝกอบรมคือ “ตองมุงสอนใหคนงานเกิดความคิดความอานและสามัญสํานึกในการรูจักระวังภัยและ
รูจักทําหรือไมทําการใดๆ เพื่อเล่ียงอันตรายไดดวยตนเอง” กลาวโดยสรุป คือ ตองใหคนงานรูจักวา
ควรและไมควรทําอะไรดวยตนเอง โดยการแสดงใหเขาทราบถึงเหตุผลตางๆ และสอนใหเขารูจัก
หาเหตุผลประกอบการตัดสินใจของเขาดวย 
 2.4.7.4  ประเภทของการฝกอบรม อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทตามลักษณะการ
สอนคือ 
  1) ประเภทใหการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย (General Safety Training) 
  2) ประเภทใหการฝกอบรมดานความปลอดภัย (Specific Safety Training) 
 การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย (Safety Education) นัน้ มีเปาหมายเพื่อให
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชีวิตการทํางาน และความปลอดภยัท่ัวไปในโรงงาน ขอพึงระวังส่ิงท่ีควรและ
ไมควรปฏิบัติในโรงงานรวมท้ังรับทราบกฎโรงงาน สวนการฝกอบรมเพื่อความปลอดภัย (Safety 
Training) มีเปาหมายเพื่อฝกหัดใหคนงานรูจักวิธีการทํางานท่ีถูกตองมีความปลอดภัย และรูจกั
หลีกเล่ียงจดุอันตรายในการทํางาน โดยโอกาสท่ีตองมีการอบรม ประกอบดวย 
  -  เม่ือรับคนงานเขามาใหม 
  -  เม่ือคนงานเกายายงานใหม 
  -  เม่ือซ้ือเคร่ืองจักรใหม 
  -  อบรมรายปเพื่อทบทวน 
  -  อบรมเพ่ือเพิม่สถานภาพสูระดับหวัหนางาน 
 2.4.7.5 ข้ันตอนของการฝกอบรม ในการจัดฝกอบรมคนงานนั้น มีข้ันตอนการ
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) วิเคราะหคนงานท่ีจะรับการอบรม เพื่อทราบ 
  1.1) ประวัตกิารศึกษา และการทํางาน 
  1.2) ระดับความสามารถในการเรียนรู 
  1.3) ความสามารถพิเศษ 
  1.4) ความบกพรองหรือปมดอยเฉพาะตัว 
  2)  เตรียมหลักสูตรเพ่ือจัดเนือ้หาการสอนและฝกอบรมใหเหมาะสมกบั
คนงานและกําหนดเวลา  
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  3) เตรียมอุปกรณการสอนตามความเหมาะสม 
  4) เตรียมบุคลากรและรายละเอียดปลีกยอยประกอบการอบรม 
  5) จัดเตรียมวธีิการ และขอทดสอบประเมินผลการอบรม 
 2.4.7.6  หัวขอการฝกอบรม สําหรับหลักสูตรการฝกอบรมปกติ ซ่ึงใชสําหรับคนงาน
ใหม หรือบุคคลตางๆ ท่ีเพิ่งรับการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในเบ้ืองตนควรประกอบดวย 
  1) การแนะนําเกี่ยวกับการทํางานและความปลอดภัย 
  2) สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและท่ีเปนอันตรายในการทํางานประกอบดวย 
  2.1)  สภาพผังโรงงานที่เหมาะสม 
  2.2)  แสงสวาง 
  2.3)  เสียงและอันตรายจากเสียง 
  2.4) อุณหภูมิความรอนและความเยน็ 
  2.5)  อากาศและการระบายอากาศทีเหมาะสม 
  3) การปองกันอันตรายสวนบุคคล ประกอบดวย 
  3.1)  การเตรียมรางกายท่ีถูกตอง อาทิ ทรงผม เล็บมือ การสวมสรอยคอ 
สรอยขอมือ แหวน ถุงมือ 
  3.2)  การแตงกายและชุดทํางานท่ีปลอดภยั 
  3.3)  การใชอุปกรณปองกนัอันตราย อาทิ หมวกกันน็อค แวนปองกันตา  
หนากากปองกันไอพษิ ปล๊ักเสียบหเูพื่อลดเสียงดัง ผากนัความรอน ถุงมือ รองเทา และอ่ืนๆ 
  4) การปองกันอันตรายเฉพาะดาน ประกอบดวยการศึกษาเก่ียวกับอันตราย
จากสภาพหรือแหลงอันตรายตางๆ ไดแก 
  4.1) อันตรายจากสารเคมี 
  4.2) อันตรายจากไฟฟา 
  4.3) อันตรายจากภาชนะมีความดันสูง 
  4.4) อันตรายจากงานเช่ือม 
  4.5) อันตรายจากเช้ือเพลิงและวัตถุระเบิด ฯลฯ 
  5) การปองกันและการดับเพลิง ใหทราบถึงหัวขอตางๆ ดังนี ้
   5.1) ปจจยั 3 ประการของการเกิดเพลิงไหม ไดแก เช้ือเพลิง ออกซิเจนและ
สภาพอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ 
  5.2) ประเภทของเช้ือเพลิงไหม ท้ัง 4 ประเภท ไดแก ประเภท A ประเภท B 
ประเภท C  ประเภท D   
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    5.3) รูจักชนดิของสารดับเพลิงตางๆ ท่ีเหมาะสมกับเพลิงไหมแตละ
ประเภท 
  5.4) รูจักวิธีใชอุปกรณดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงท่ีถูกตอง 
  5.5) รูจักวิธีหนึ่งจากอันตราย เม่ือเพลิงไหมมีขนาดใหญเกินขนาดและ
วิธีการชวยเหลือคนท่ีติดอยูในเพลิง 
  6) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน รูจักการปฐมพยาบาลแกคนไขท่ีไดรับอันตราย
จากสาเหตุตางๆ ดังน้ี 
  6.1) ถูกไฟลวก – การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
  6.2) มีบาดแผลมีโลหิตไหลออกมาก – การหามเลือด,ทําแผล 
  6.3) กระดูกหกั – การเขาเฝอกเบ้ืองตน 
  6.4) สลบหมดสติ – การผายปอดและชวยหายใจ 
  6.5) ไดรับกรด หรือดางอยางรุนแรงท่ีผิวหนังการลดอันตรายและความ
เจ็บปวด 
 สําหรับหัวขอในหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะดานนั้นเปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแตละโรงงาน แตมีลักษณะสําคัญ คือ  
  - รูจักวิธีการทํางานที่ถูกตองและปลอดภยั 
  - รูจักวิธีการควบคุมเคร่ืองจกัรกล รูจักระบบควบคุมของเคร่ืองและวิธีการ
แกไขเม่ือเกิดความขัดของ 
  - รูจักการปฏิบัติท่ีเส่ียงอันตราย และจุดท่ีมีอันตรายของงานน้ันๆ 
  - รูจักออกแบบทําฝาครอบปองกันอันตราย 
  - รูจักการทํารายงานและการวิเคราะหอุบัติเหต ุ
  - รูจักวิธีการและมีความรับผิดชอบในการแนะนําตักเตือนคนงานอ่ืนๆ ใน
ดานความปลอดภัย 
 2.4.7.7  สภาพแวดลอมและการวางผังโรงงานท่ีปลอดภัย ผังโรงงานมีความสําคัญตอ
ความปลอดภัยของคนงานเปนอยางมาก เพราะเปนปจจัยสําคัญในการสรางส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม
และปลอดภัยในการทํางาน ไดกลาวถึง รายละเอียดดานเทคนิคและหลักการวางผังโรงงานนั้น มี
สวนสําคัญมากเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม แต
จะกลาวเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย ดังนี้ 
 2.4.7.7.1  ปจจยัท่ีตองพิจารณาเกีย่วกับผังโรงงาน ส่ิงท่ีตองทบทวนและ
พิจารณาในเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยของคนงานจากผังโรงงาน ประกอบดวย 
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  1) เนื้อท่ีทางเดนิท่ีกวางขวางเพียงพอ 
  2) การระบายอากาศ และขจดักล่ินควนัหรือไอพิษ 
  3) ทางออกฉุกเฉินทางหนไีฟ 
  4) ระบบปองกันอัคคีภยัและอุปกรณดับเพลิง 
  5) ความดังรบกวนของเสียงจากเคร่ืองจักรกล 
  6) ความรอนจากเคร่ืองจักรกลหรือแหลงความรอน 
  7) แสงสวางท่ีเหมาะสม 
  8) การปองกันระบบไฟฟาท่ีเหมาะสม 
  9) เนื้อท่ีหรือการอํานวยความสะดวกแกงานซอมบํารุง 
                                    10) สภาพแวดลอมทางความรูสึกของคนงาน 
       2.4.7.7.2  สาเหตุโดยตรงท่ีกอใหเกิดอุบัตเิหตุ แบงออกเปน 2 กรณี คือ 
  1) การกระทําท่ีไมปลอดภัย (Unsafe Acts) หมายถึง การปฏิบัติงาน
ท่ีเส่ียงตอการบาดเจ็บ จุฑารัตน   กลาววา “เปนการกระทําของบุคคลและสอดคลองกับการ
ตรวจสอบการกระทํา และสภาพการปฏิบัติงานท่ีไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงานท่ีมีวิธีการปฏิบัติงาน
ผิดไปจากขอบังคับ และวธีิท่ีไมถูกตอง ซ่ึงพฤติกรรมท่ีไมปลอดภยัเกดิจากพฤติกรรม ดังตอไปน้ี
[11]   

1.1) พบขยะเศษเหล็กวางกองในพ้ืนท่ีทํางานไมมีการจัดเก็บดู
แลวไมเปนระเบียบ 
1.2) พบสายเมนไฟวางขวางบนสะพาน Jetty ไมมีการครอบ
สายไฟอาจเกดิอันตรายได 
1.3) ชอง Sky Light ท่ีเปดฝาออกไมมีสัญลักษณแสดงเขต
อันตราย พนกังานอาจเดนิตกได 
1.4) พนกังานนําสายแกสชํารุด (สภาพแตกลายงา) ไปใชงานอาจ
เกิดอันตรายได 
1.5) พบตูเช่ือมและตูควบคุมไฟฟาชํารุดอาจเกิดอันตรายได 
1.6) พบถังสี ทินเนอรตั้งอยูขางเรือไมไดกัน้บริเวณ และไมมีปาย
บอก 
1.7) มีวัสดุท้ังที่ใชงานและไมใชงานวางไมเปนระเบียบ 
1.8) เตารับไฟฟาชํารุด อาจทําใหเกิดอันตรายได 
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  2) สภาพการที่ไมปลอดภัย (Unsafe Conditions) จุฑารัตน กลาวถึง 
การจัดสภาพแวดลอมตางๆ ในการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตองตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว หรือ
สภาพแวดลอมตางๆ ท่ีจัด เสียไปแลวและยังไมมีการแกไขใหถูกตอง 
  3 ) การศึกษาพฤติกรรมมนุษยกับ ลักษณะสภาพแวดลอม 
William[33]   นักวิชาการทางดานจิตวิทยาสภาพแวดลอม กลาววา “ระบบมนุษยเปนระบบเปด 
(Open System) มีลักษณะโครงสรางตัวท่ีไมตายตัว (Dynamic) รวมท้ัง ระบบสภาพแวดลอมก็เปน
ระบบเปด และโครงสรางท่ีไมตายตัวเชนเดียวกัน ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยและ
สภาพแวดลอมทางกายภาพจึงอาจไดรับอิทธิพลตางๆ หลายประการ นอกเหนือไปจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสภาพแวดลอม” สอดคลองกับ รัมภา   ไดกลาววา “สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
เปนปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยโดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางกายภาพที่มนุษย
ตั้งข้ึนเปนส่ิงท่ีนักวิชาการใหความสนใจมาก มนุษยเปนสวนหนึ่งของสภาพแวดลอม และไมอาจ
แยกออกจากสภาพแวดลอมท่ีมนุษยเราไดสรางข้ึน ดังนั้น ท้ังสภาพแวดลอมและมนุษยตางก็มี
ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน” กลาวคือ มนุษยสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพข้ึนตามความตองการ
ของมนุษย ในขณะเดียวกันกับสภาพแวดลอมทางกายภาพนั้น ก็มีผลกระทบตอพฤติกรรมมนุษย  
 สรุปไดวา สภาพแวดลอมโดยรอบๆ ของมนุษยลวนมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย การ
แยกใหเห็นอิทธิพลของสภาพแวดลอมในดานตางๆ ก็เพื่อช้ีใหเห็นวา อิทธิพลของลักษณะทางดาน
สภาพแวดลอมเปนตัวแปรสําคัญเชนกันท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ดังนั้น การจัด
สภาพแวดลอมใหสามารถสนองความตองการทางดานการปฏิบัติงานตางๆ และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ เมธี  ท่ีกลาวไววา “สภาพแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของมนุษยและมนุษยเรามีอิทธิพลท่ีจะสรางสถานท่ีทํางานอยางไรก็ได และในทํานองเดียวกัน            
ตัวอาคารโรงงานปฏิบัติงานตางๆ เหลานี้ ก็มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย และสถานท่ีทํางาน
เพื่อใชใหเปนประโยชนกับอาคารโรงงาน” 
 
 

2.5  การศึกษาการจําแนกตามส่ิงท่ีทําใหประสบอันตราย  
  ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม ไดจัดทําสรุปสถิติการประสบ
อันตรายเปนกลุมๆ ของการเกิดอันตรายในอุตสาหกรรมการตอเรือ ซ่ึงรายงานตอกระทรวงแรงงาน
และจําแนกตามส่ิงท่ีทําใหประสบอันตราย ซ่ึงกลุมดังกลาวแสดงในตารางท่ี 2.1 ถึง ตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.1  จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตราย จําแนกตามส่ิงท่ีทําใหประสบอันตราย และความ
รายแรงประจําเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2550 
 

ส่ิงท่ีทําใหประสบอันตราย รวม ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน 

ไมหยดุ
งาน 

รวม 2 0 0 0 0 2 0 
ยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0 0 
เคร่ืองจักร 1 0 0 0 0 1 0 
เคร่ืองมือ 0 0 0 0 0 0 0 
ตกจากท่ีสูง 0 0 0 0 0 0 0 
ของหลนทับ 0 0 0 0 0 0 0 
ล่ืนลม 0 0 0 0 0 0 0 
ความรอน 0 0 0 0 0 0 0 
ไฟฟา 1 0 0 0 0 1 0 
ส่ิงมีพิษ สารเคมี 0 0 0 0 0 0 0 
เศษวัตถุ 0 0 0 0 0 0 0 
ถูกทํารายรางกาย 0 0 0 0 0 0 0 
เสียงในโรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือส่ิงของกระแทก 0 0 0 0 0 0 0 
โรคเน่ืองจากการทํางาน 0 0 0 0 0 0 0 
ยกของหนัก 0 0 0 0 0 0 0 
อ่ืนๆ (แสงควนัเช่ือม) 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 2.2  จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตราย จําแนกตามลักษณะการประสบอันตราย และความ
รายแรงประจําเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2550 
 

     ลักษณะการประสบ 
            อันตราย 

รวม ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไมเกิน 3 
วัน 

ไมหยดุ
งาน 

รวม 2 0 0 0 0 2 0 
ตกจากที่สูง 0 0 0 0 0 0 0 
หกลม ลื่นลม 0 0 0 0 0 0 0 
อาคารหรือสิ่งกอสรางพังทับ 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หลนทับ 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชน 
(ลอรถกระแทกหนีบ) 

1 0 0 0 0 1 0 

วัตถุหรือสิ่งของหนีบหรือดึง 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่ม/แทง 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเขาตา 0 0 0 0 0 0 0 
ยกหรือเคล่ือนยายของหนัก 0 0 0 0 0 0 0 
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 0 0 0 0 0 0 0 
วัตถุหรือสิ่งของระเบิด 0 0 0 0 0 0 0 
ไฟฟาช็อต 1 0 0 0 0 1 0 
ผลจากความรอนสูงหรือสัมผัสของ
รอน 

0 0 0 0 0 0 0 

ผลจากความเย็นจัดหรือสัมผัสของ
เย็น 

0 0 0 0 0 0 0 

สัมผัสสิ่งมีพิษ สารเคมี 0 0 0 0 0 0 0 
อันตรายจากแสง 0 0 0 0 0 0 0 
อันตรายจากรังสี 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 2.3  จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตราย จําแนกตามสวนของรางกายท่ีประสบอันตราย และ
ความรายแรงประจําเดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2550 
 

    สวนของรายกายที ่
     ประสบอันตราย 

รวม ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน 
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไมเกิน 3 
วัน 

ไมหยดุ
งาน 

รวม 2 0 0 0 0 2 0 
ตา 0 0 0 0 0 0 0 
หู 0 0 0 0 0 0 0 

คอ  ศีรษะ 0 0 0 0 0 0 0 
ใบหนา 0 0 0 0 0 0 0 
มือ 1 0 0 0 0 1 0 
นิ้ว 0 0 0 0 0 0 0 
แขน 0 0 0 0 0 0 0 

ลําตัว เอว 0 0 0 0 0 1 0 
หลัง 0 0 0 0 0 0 0 
ไหล 0 0 0 0 0 0 0 
เทา 1 0 0 0 0 1 0 

นิ้วเทา 0 0 0 0 0 0 0 
ขา 0 0 0 0 0 0 0 

อวัยวะอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 0 
บาดเจ็บหลายสวน 0 0 0 0 0 0 0 

ฟนหัก 0 0 0 0 0 0 0 
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2.6  การศึกษาระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ 
        2.6.1 การแบงระดับความรุนแรง 
     กวี   เกื้อเกษมบุญ (2545)ไดทําการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ พบวา ระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุสามารถแบงออกไดเปน 5 ระดับ 
คือ Fatality Severe Moderate Minor และระดับความรุนแรง (Property Damage Only :PDO) โดยมี
คําจํากัดความ ดังตอไปนี้ 
    2.6.1.1 ระดับความรุนแรง Fatality (F) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูเสียชีวิตขณะน้ัน หรือ
เสียชีวิตภายใน 30 วันหลังการเกิดเหตุ 
  2.6.1.2 ระดับความรุนแรง Severe (A) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูไดรับบาดเจ็บสาหัส 
เชน การเสียเลือดมากหรือกระดูกหักมากกวา 1 แหง หรือสมองไดรับการกระทบกระเทือน หรือ
ไดรับบาดเจ็บเปนแผลฉกรรจ หรืออวัยวะของรางกายฉีกขาดถึงข้ันพิการ 
 2.6.1.3 ระดับความรุนแรง Moderate (B) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีบุคคลไดรับบาดเจ็บ
ปานกลาง เชน กระดูกหัก 1 แหง และไดรับบาดเจ็บเปนแผลแตไมรุนแรงมากนัก รักษาตัวไมเกิน 1 
สัปดาหก็สามารถกลับบานได เปนตน 
 2.6.1.4  ระดับความรุนแรง Minor (C) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีบุคคลไดรับบาดเจ็บ
เล็กนอย เชน ศีรษะแตกแตสมองไมไดรับการกระทบกระเทือน หรือไดรับบาดเจ็บเปนแผลเพียง
เล็กนอยเม่ือไดรับการรักษาก็สามารถกลับบานได หรือมีการรองขอความชวยเหลือดวยความตกใจ
หรือการเสียสติไปช่ัวขณะ 
 2.6.1.5  ระดับความรุนแรง (PDO) คือ การเกิดอุบัติเหตุท่ีมีแตทรัพยสินเสียหายเพียง
อยางเดยีว 
      2.6.2  คาระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหต ุ
  กวี   เกื้อเกษมบุญ (2545) ไดทําการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับระดับ
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ พบวา คาระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุสามารถหาได 2 แบบดวยกนั 
คือ แบบท่ีหนึง่เปนการคํานวณหาคาของ Graves, James, Jotin และ Kent และแบบทีส่องเปนการ
กําหนดคาของ Chen; JICA โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  Graves   ไดเสนอแนะวิธีการคํานวณระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุ โดยใชคาดรรชนี
ความรุนแรง (Severity Index : SI) ดังตอไปน้ี 
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  SI    =   (8.8 x (K + Ia) + 3.4 x (Ib + Ic) + P) ÷ T 
เม่ือ 
 K    =      จํานวนเหตุการณเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูเสียชีวิต (Fatality) (คร้ังตอป) 
 Ia    =     จํานวนของเหตุการณเกดิอุบัติเหตท่ีุมีผูไดรับบาดเจ็บรุนแรง (Sever) (คร้ังตอป) 

Ib    =    จํานวนของเหตุการณเกดิอุบัติเหตท่ีุมีผูไดรับบาดเจ็บปานกลาง (Moderate) (คร้ัง 
 ตอป) 

 Ic   = จํานวนของเหตุการณเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผูไดรับบาดเจ็บเล็กนอย (Minor) (คร้ังตอป) 
 
 P    = จํานวนของเหตุการณเกิดอุบัติเหตุท่ีมีแตทรัพยสินเสียหายเพียงอยางเดยีว  
   (Property Damage Only) (คร้ังตอป) 
 T    = จํานวนของเหตุการณเกิดอุบัติเหตุท้ังหมด (คร้ังตอป) 
 

2.7  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
      2.7.1 ปจจัยสาเหตุเกิดจากกระบวนการผลิต   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการดูแล
สุขภาพการทํางานในอูตอเรือของสหรัฐ ไมมีการทํางานแบบเต็มเวลา ซ่ึงไมมีความปลอดภัยขณะ
ปฏิบัติงาน และไมมีการดูแลเม่ือไดรับบาดเจ็บ เพราะตามกฎหมายแลวจะไมมีกฎหมายคุมครอง
ผูไดรับบาดเจ็บในอุตสาหกรรมการตอเรือ แตจะมี Ships ดูแลและใหความคุมครองจุดประสงคของ 
Ships เพ่ือตองการลดอุบัติเหตุในการทํางานและหาทางปองกันอุบัติเหตุท้ังนายจางและพนักงาน 
โดยข้ันแรกเขาก็ไดยกตัวอยางการทํางานกับความรอน คือ การเช่ือม การตัด และการตัดดวยแกส 
ซ่ึงการใชเคร่ืองมือและการปฏิบัติงานจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีจะทําใหเกิดความไมปลอดภัย
ตอตัวคุณเองในแตละพ้ืนท่ีการปฏิบัติงาน ซ่ึงอุบัติเหตุดังกลาวจะประกอบดวยอันตรายดังตอไปนี้ 
 1) การวางตําแหนงของรางกายไมถูกตอง 
 2) การไดรับบาดเจ็บซํ้าท่ีเดิม 
 3) การใชกําลังมากเกินไป 
 4) ไดรับบาดเจ็บทางตา 
 5) การยกของ 
 6) การหกลม 
 7) บาดแผลไฟไหม 
 8) การไดรับบาดเจ็บสาหัส 
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 ซ่ึงอันตรายดังกลาวเปนสาเหตุมาจากกระบวนการผลิต และวิธีการทํางานเก่ียวกับความ
รอน (การเช่ือม การตัด และการตัดดวยแกส) 
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตใุนขณะทํางานเกี่ยวกับความรอน 
อันตรายท่ีเกดิจากการทํางานในอูตอเรือสวนใหญแลวจะมี 5 อยางคือ 
 1) การวางตําแหนงของรางกายผิดท่ี 
 2) อันตรายทางตา 
 3) การไดรับบาดเจ็บซํ้าท่ีเดิม 
 4) แผลไฟไหม 
 5) การไมสวมใสอุปกรณปองกัน 
 ซ่ึงอันตรายท่ีมีมากท่ีสุดคือ การวางรางกายผิดตําแหนง เชน การเอียงคออยูในทาเดิม
นานๆ การคุกเขาทํางานมากเกินไป และการใชเคร่ืองมือ ซ่ึงสาเหตุเหลานี้จะพบมากในการสรางเรือ
และซอมเรือ และการทํางานจะทําในท่ีโลงแจง ซ่ึงรูปรางของเรือจะเปนตัวกําหนดการทํางาน เชน 
ชางเช่ือมจะตองเขาไปเช่ือมดานในของเรือซ่ึงตองนอนลงกับพื้นและยืดแขนออกไป และตองใช
หนากากสองดูแนวเช่ือมขณะทํางาน นอกจากนี้พื้นท่ีบางแหงก็เปนท่ีคับแคบ ตลอดจนยังตองโคง
ตัว กมตัว คลานและอุปสรรคตางๆ  
      2.7.2  สมมาตร  แกววิโรจน (2519) ไดสรุปสาเหตุของการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน ของ
คนงานโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอาไว ดังนี้ 
 2.7.2.1  คนงานไมไดรับการอบรมใหรูจักหนาท่ีและการปฏิบัติตอเคร่ืองจักรนั้นอยางถูก
และรัดกุม นั่นคือไมชํานาญท่ีจะใชเคร่ืองจักรนั้นๆ 
 2.7.2.2  ขณะปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรไมทําหนาท่ีอยางเครงครัด มีการหยอกลอกนัเลน
ในระหวางปฏิบัติงาน 
 2.7.2.3  เคร่ืองจักรบางเคร่ืองมีเคร่ืองปองกันอันตราย (แตสวนใหญมักไมมี) แตคนงาน
บางคนไมยอมใชหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑเปนลักษณะของความประมาท คือรูแลวแตไมทํา 
สําหรับในกรณีท่ีเคร่ืองจักรไมมีเคร่ืองปองกันอันตรายเปนความผิดของนายจางอยางแนนอน 
 2.7.2.4 การที่โรงงานเปนจํานวนมากนิยมใหลูกจางทํางานเกินเวลาหรือทํางานนอกเวลา 
หรือสรางระบบงานแบบคํานึงถึงประโยชนท่ีนายจางปอนให คือระบบ “เบ้ียขยัน” คนงานตอง
ทํางานมากเกินขนาด โอกาสท่ีจะเกิด “การเม่ือยลาจากการทํางาน” ก็มีมากเปนสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุไดอยางหนึ่ง 
 2.7.2.5 ผูท่ีทํางานผลัดกลางคืน บางระยะคนงานจะมีอาการงวงนอนขณะท่ีกําลังทํางาน
เกี่ยวกับ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็งายมาก 
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 2.7.2.6 การทํางานในส่ิงแวดลอมท่ีไมดี เชน แสงสวางนอยเกินไป แสงสวางจาเขาตา 
การวางโคมไฟไมเหมาะสม ทําใหเกิดอาการลาของดวงตา การทํางานในสถานท่ีมีเสียงดังมากๆ 
หรือในสถานท่ีรอนจัดมาก ก็เปนสาเหตุทางออมท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 
 2.7.2.7 ลักษณะโดยเฉพาะของคนงานท่ีมีอุปนิสัยมักงายเลินเลอ หรือไมเอาใจใส ขาดผู
ควบคุมดูแลท่ีดี เปนตน 
      2.7.3  พิษณุ  วิชยโยธิน (2542) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมเขตสวนอุตสาหกรรมบางกะป ผลการวิจัยพบวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมมาจากสาเหตุดานอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และเคร่ืองปองกันจะเปนปจจัยท่ีทําให
เกิดอุบัติเหตุมากกวาปจจัยอ่ืน 
  2.7.4   สมนึก  กิ่งกาญจนาธร (2542) ไดศึกษาพฤติกรรมการปองกันอันตรายของคนงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรม
ประจําวัน พฤติกรรมการปองกันอันตรายของผูบริหารและผูประกอบการที่ไดดําเนินการใหกับผูใช
แรงงานในโรงงาน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมประจําวัน พฤติกรรมปองกันอันตรายของคนงาน 
มีความสัมพันธประสบอันตรายของคนงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การจัดการดานความปลอดภัย
ของโรงงานอุตสาหกรรม มีแสงนอยท่ีจะมีความสัมพันธกับประวัติการประสบอันตรายของ
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 2.7.5  จักรินทร ดีบูชา (2536) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการเกิด
อุบัติเหตุในโรงเรียนเอกชนอาชีวะศึกษาประเภทชางอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวาลักษณะของอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนกับนักเรียนขณะฝกปฏิบัติในโรงงานมากท่ีสุดคือ 
ถูกเคร่ืองมือหรือส่ิงแหลมคมบาดหรือท่ิมตํา พฤติกรรมการปฏิบัติของนักเรียนขณะปฏิบัติมี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะและการนําไปใชงานของอุปกรณการฝกและเคร่ือง
ปองกันมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ 
 2.7.6  พีระชัย นิ่มนวล (2528) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในโรง
ฝกงานของนักศึกษาชางอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิค สังกัดอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
ฝายสนับสนุนการสอนและผูบริหารฝายปฏิบัติการสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุในโรงฝกงาน ของนักศึกษาชางอุตสาหกรรม ความคิดเห็นท่ีสอดคลองในระดับมากท่ีสุด 
มี 3 ระดับ คือ ดานความปลอดภัยในการทํางาน ในเร่ืองการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ไดแก แวนตา หรือกระบังหนาและเร่ืองพฤติกรรมในการฝกงานของนักศึกษา การใชอุปกรณ
ปองกันอันตราย 
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 2.7.7   ประเทศสิงคโปร  ไดมีการบังคับใชระบบมาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยและ
อาชีว อนามัยเฉพาะในอุตสาหกรรมการตอเรือ บริเวณ/สถานท่ีกอสรางท่ีมีความจําเพาะ และ
ลักษณะสถานประกอบกิจกรรม 3 จําพวก ซ่ึงแตละประเภทจะมีลักษณะการตรวจสอบท่ีมีความ
แตกตางกันไป โดยมีกระทรวงทรัพยากรมนุษยเปนผูจัดทําคูมือแนะนําการดําเนินการระบบ
มาตรฐานการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสําหรับอุตสาหกรรมประเภทโลหะนี้ จะ
กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ การสงเสริมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมโลหะ ซ่ึงมีผูเช่ียวชาญใน
วงการดานโลหะรวมกําหนด พัฒนางานความปลอดภัยในดานน้ี ซ่ึงไดจัดทําข้ึน ประกอบดวยขอ
ปฏิบัติ 15 ขอ ดังนี้  
 2.7.7.1  องคกรและนโยบายความปลอดภัย 
 2.7.7.2  ขอปฏิบัติความปลอดภัย 
 2.7.7.3  การฝกอบรมความปลอดภัย 
 2.7.7.4  การประชุมกลุม 
 2.7.7.5  การวิเคราะหและสอบสวนอุบัติเหตุ 
 2.7.7.6  กฎและระเบียบความปลอดภัยภายในองคกร 
 2.7.7.7  การสงเสริมความปลอดภัย 
 2.7.7.8  การประเมิน การคัดเลือกและควบคุมผูรับเหมางานของหนวยงาน 
 2.7.7.9  การตรวจสอบความปลอดภัย 
 2.7.7.10 ระบบการบํารุงรักษา 
 2.7.7.11  การวิเคราะหอันตราย 
 2.7.7.12  การใชสาร/วัสดุอันตราย 
 2.7.7.13  โดยการอาชีวเวชศาสตร 
 2.7.7.14  การเตรียมแผนกฉุกเฉิน 
 2.7.7.15  การจัดการและทบทวนระบบเอกสาร 
 การดําเนินการจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการท้ัง 
15 เร่ือง ในอุตสาหกรรมโลหะเปนการดําเนินการท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน 2000  งาน
ชางเช่ือม ซ่ึงมีหนาท่ีประกอบและผลิต ซอมผลิตภัณฑจากเหล็กหรือโลหะ การสรางเหล็กโดยการ
เช่ือมและบัดกรี เชน การตัดโลหะหนัก เหล็กที่มีขนาดใหญ หรือเหล็กท่ีใชแกสสรางหรือเคร่ืองตัด 
ชนิดของความเส่ียงและการไดรับบาดเจ็บคือ การถูกตี ถูกทับ หรือการถูกกระแทกโดยเคร่ืองจักร 
และอุปกรณในการเช่ือมและช้ินงานโลหะ 69% กรณีไดรับบาดเจ็บท่ีรุนแรง 
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      2.7.8   Royal Industitute of Technology  งานชางเช่ือม ซ่ึงมีหนาท่ีประกอบและผลิต ซอม
ผลิตภัณฑจากเหล็กหรือโลหะการสรางเหล็ก โดยการเช่ือมและบัดกรี เชน การตัดโลหะหนัก เหล็ก
ท่ีมีขนาดใหญ หรือเหล็กท่ีใชแกสสรางหรือเคร่ืองตัด ชนิดของความเส่ียงและการไดรับบาดเจ็บคือ 
การถูกตี ถูกทับ หรือถูกกระแทกโดยเคร่ืองจักร และอุปกรณในการเช่ือมและช้ินงานโลหะ 69% 
กรณีไดรับบาดเจ็บท่ีรุนแรง 
      2.7.9 วินัย ลูวิโรจน (2524) ไดศึกษาการประสบอันตรายและมาตรการในการปองกันแกไขใน
กิจการอุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑจากโลหะเครื่องจักรและอุปกรณในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ลูกจางมีแนวโนมท่ีใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเฉพาะท่ีจําเปนจริงๆ ตามธรรมชาติ
ของงานหรือเส่ียงตอการเกิดอันตรายมากถาไมใช เชน การใชแวนตาหรือกระบังหนาลดแสงในงาน
เช่ือมหนากากกันไอสารเคมีในงานชุบโลหะและงานพนสี สวนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ท่ีไมเกิดผลตอการประสบอันตรายอยางชัดเจน เชน รองเทาพื้นยางหุมสนลูกจางใชในสัดสวนท่ี
นอยมาก ท้ังนี้อาจจะเกิดจากความไมรูไมเขาใจวาอุปกรณดังกลาวมีความสําคัญเพียงใด หรืออาจ
เกิดจากการยึดถือความสะดวกสบายสวนบุคคลเปนหลัก 
      2.7.10  วิชัย วนดุรงควรรณ และคณะ (2531)ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยเส่ียงตอความพิการจาก
อุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรม โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางประชากรผูพิการทาง
ออรโธปดิคส จากการทํางานในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 1,425 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณ ผลการวิจัยโดยสรุปมีดังน้ี 
 2.7.10.1  ภูมิหลังผูพิการจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ผูพิการ
สวนใหญเปนชาย (76%) มีอายุระหวาง 20-29 ป (49%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (72%) มี
ภูมิลําเนาเดิมอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (36%) ทํางานในภาคอุตสาหกรรมมาเปนงานหลัก (93%) 
ทํางานเกษตรกรรมเปนอาชีพเดิม (49%) มีรายไดวันละ 71-80 บาท (39%) โดยตองเล้ียงดูครอบครัว 
(91%)  
 2.7.10.2  ปจจัยเส่ียงตอความพิการจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ผูพิการสวนใหญทํางานในกิจการการผลิตผลิตภัณฑจากโลหะเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ (40%) มีขนาดของกิจการ 20-499 คน (83%) ทํางานสัปดาหละ 6 วัน (96%) วันละ 8 
ช่ัวโมง (93%) โดยทํางานปมโลหะ (34%) มีประสบการณทํางาน 1-3 ป (32%) ไมมีการทํางาน
ลวงเวลามากอน (95%) อุบัติเหตุเกิดข้ึนในชวงเวลางานปกติ (75%) ส่ิงท่ีทําใหพิการคือเคร่ืองจักร 
(73%) และสวนของรางกายท่ีพิการ ไดแก มือและนิ้วมือ (86%) 
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 2.7.10.3  สาเหตุท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมจนพิการ สวน
ใหญมีสาเหตุเกิดจากความผิดพลาดของการจัดการ (79%) รวมกับสภาพของงานที่ไมปลอดภัย 
(74%) 
      2.7.11  ศรัณย  ศรลัมย (2540) ศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยกับผูใชแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใตปจจัย 4 ดาน คือ สาเหตุท่ีเกิดจากความบกพรองของผูใชแรงงาน ความ
บกพรองของเคร่ืองมือเคร่ืองจักร สภาพแวดลอมในการทํางาน และสภาพการบริหารความ
ปลอดภัยในโรงงาน กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูใชแรงงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุ
จากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน
และอยูในศูนยฟนฟู สมรรถภาพคนงาน จํานวน 109 คน ผลวิจัย พบวา 
 2.7.11.1 ผูใชแรงงานท่ีประสบอุบัติภัยสวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 21-40 ป 
ประสบการณในการทํางาน 1-5 ป การศึกษาระดับประถมศึกษา ทํางานในโรงงานขนาดกลาง และ
ทํางานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
 2.7.11.2 สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุสวนใหญมีสาเหตุมาจากสภาพของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณรองลงมาคือ สภาพการทํางานของผูใชแรงงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน 
และการบริหารความปลอดภัยตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
  1. สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยดานเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร คือ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
และอุปกรณไมไดรับการดูแลรักษาเปนประจํา 
  2. สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยดานสภาพการทํางานของผูใชแรงงาน คือ การดื่ม
เหลา เสพยาเสพติดเขามาทํางาน 
  3. สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานคือ ทํางานกับ
สารเคมี โดยไมมีความรูเกี่ยวกับสารเคมี 
  4. สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติภัยดานการบริหารความปลอดภัยคือ ไมมีการ
ฝกอบรมดานความปลอดภัย 
      2.7.12  กิจจา   กระชุมกระชวย (2546)ไดศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวา ปจจัยดานการวางผังโรงงาน การจัดต้ัง
องคกรเพื่อความปลอดภัย  และการควบคุมใหการดําเนินงานเปนไปอยางปลอดภัย เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน การวางผังโรงงานเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุ
มากกวาดานอ่ืนๆ อาจเปนเพราะการวางผังโรงงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางส่ิงแวดลอมท่ี
เหมาะสมและปลอดภัยในการทํางาน เชน การระบายอากาศหรือระบบถายเทอากาศ ปริมาณแสง
สวางและระดับอุณหภูมิในโรงงาน การจัดใหเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีมีการหมุนทุกชนิดมีฝาครอบ
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ปองกัน ความเหมาะสมของตําแหนง การติดต้ังสวิทชไฟฟาและอุปกรณดับเพลิง การออกแบบงาน 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดรวมกันใหเหมาะกับคน อุปกรณความ
ควบคุมความปลอดภัยในขบวนการผลิต เปนตน 
      2.7.13  นฤมล  เกตุทิม (2542)ไดศึกษาถึงปจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ผูประสบอุบัติเหตุสวนใหญเปนเพศชายและเปนคนโสด มีอายุ
ขณะเกิดอุบัติเหตุระหวาง 20 – 25 ป มีประสบการณในการทํางาน 2-3 ป และไมเคยไดรับการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยมากอน หนาท่ีงานท่ีทําขณะเกิดอุบัติเหตุสวนใหญเปนพนักงานฝาย
ผลิต อวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บมากท่ีสุดคือ นิ้วมือขาด จํานวนนิ้วท่ีขาดมากท่ีสุดคือ 1-3 นิ้ว ส่ิงท่ีทําให
บาดเจ็บ ไดแก เคร่ืองจักรกระแทก หนีบ ตัด และบด สาเหตุทางตรงท่ีทําใหเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุด 
คือ เคร่ืองจักรไมมีอุปกรณปองกันอันตราย และเคร่ืองจักรเกา ชํารุด และหลวม มีการใชอุปกรณ
อยางไมระมัดระวังของคนงาน และเพื่อนรวมงานไมมีความระมัดระวังในการทํางาน สาเหตุ
ทางออม คือ ผูประสบอุบัติเหตุจากการทํางานไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยมา
กอน ไมมีการจัดเตรียมเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลไวให ขาดประสบการณในการทํางาน ขาด
ทักษะในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สภาพรางกายและจิตใจไมพรอมในขณะปฏิบัติงาน เกิดความ
เม่ือยลาจากการทํางานและออนเพลียจากการอดนอน ขาดสมาธิในการทํางานและมีความเครียด
ในขณะทํางาน  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา องคประกอบท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชางมีปจจัยท่ีเกี่ยวของมาจาก สาเหตุหลายประการดังท่ีกลาวมาแลว 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาประเภทของกิจการ ซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุแตละคร้ังจะสงผลตามมาทําใหเกิดความ
เสียหายมากมาย ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
ของชาง(กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ)เพ่ือใหทราบถึงระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุซ่ึงผลการวิจัย 
จะเปนแนวทางในการปองกัน และเสนอแนะ ผูท่ีเกี่ยวของเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบุคคลากร
ดานชางในสังกัดกรมอูทหารเรือและเพื่อลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุและการสูญเสียท่ีจะ
เกิดข้ึนอีกในอนาคต 
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บทที่ 3   

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

วิธีการดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง 
(กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ)นี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากโรงงานตางๆในอูราช
นาวีมหิดลอดุลยเดช เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลนําไปวิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลของชาง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางดังกลาวเพื่อวัตถุประสงค
ขางตนผูทําวิจัยจึงทําการกําหนดแนวทางในการทําการสํารวจกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามโดยมี
รายละเอียดในการดําเนินการ ดังนี้ 
 
3.1  สมมุติฐานการวิจัย 

ปจจัยท่ีศึกษามีผลกอใหเกดิอันตรายในการทํางานของคนงานกอสราง 
 

3.2  กลุมประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษา 
กลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ บุคคลากรชางของอูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ซ่ึงเปน

ประชากรกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้มีจํานวนทั้งหมด ประมาณ 483 คน  ผูวิจัยจึงของอางอิงสูตรการ
หาขนาดกลุมตัวอยางของ ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ระดับความคลาด
เคล่ือน 5% มีขนาดเทากับ  219  ตัวอยาง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการเก็บตัวอยางไมนอย
กวา 219  ตัวอยาง  

 
 สูตรการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนสูตรของ Taro Yamane คือ 

 
 

   
  เม่ือ n =    ขนาดตัวอยาง 
   N =    ขนาดประชากร 
   e =    ระดับความคลาดเคล่ือน 
ดังนั้น ท่ีระดับความเช่ือม่ัน95% สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 0.05 (ปกตินยิมระดับความ
เช่ือม่ัน 95%) 

21 Ne
Nn

+
=
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ในทางปฏิบัตผูิวิจัยขอคํานวณสูตรดังกลาวดังนี ้
  218.799     =       483 
    1  +  483 (.05)2 
 

ผูวิจัยจะทําการเก็บตัวอยางโดยการแจกแบบสอบถามไมนอยกวา 219 ชุด โดยแจก
ใหกับชางระดับตางๆ ในแตละแผนกของโรงงานตอเรือเหล็ก อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช 
 
3.3  วิธีการคัดเลือกกลุมประชากรและการสุมตัวอยางในงานวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย จะทําการสุมตัวอยางจากกลุมประชากร ท่ีเปนชางระดับตางๆ
โดยอางอิงความสะดวก (Convenience Sampling) ซ่ึงวิธีการเลือกตัวอยางแบบนี้ทําใหทราบผลลัพธ
เร็วและเสียคาใชจายนอย ตัวอยางท่ีถูกเลือกจะเปนบุคคลในกองโรงงานตอเรือเหล็ก อูราชนาวี
มหิดลอดุลยเดชที่พรอมและยินดีใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 

 
3.4  กระบวนการในทําการวิจัย 

ข้ันตอนหลักท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอน ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนหลักของการดําเนินงานวิจัย 
 

1.  รวบรวมปญหาและอุปสรรคดาน
ความปลอดภยัในการทํางาน

2.  สรุปประเด็นเพื่อกําหนดแนวทาง
แบบสอบถาม

3.  ออกแบบสอบถาม 
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ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนหลักของการดําเนนิงานวิจยั (ตอ) 

 
3.4.1  รวบรวมปญหาและอุปสรรคดานความปลอดภัยในการทํางาน  โดยมุงเนนปจจัยท่ีมีผล

ตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง  เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของชางใน
ภาพรวมท่ีเปนอยูในปจจุบันใหครอบคลุมทุกประเด็น ซ่ึงจะมีการทบทวนเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  
โดยการศึกษาขอมูลและองคความรูตางๆ จากส่ิงพิมพทางวิชาการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน  
ระเบียบของกองทัพเรือ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย มาตรฐานฝมือแรงงานของกรม
พัฒนาฝมือแรงงาน สถิติการประสบอันตรายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และขอมูลบน
ระบบสารสนเทศตางๆ เปนตน 

3.4.2  สรุปประเด็นเพื่อกําหนดแนวทางแบบสอบถามเบ้ืองตน โดยเลือกขอมูล งานวิจัยและ
ทฤษฏีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชกําหนดคําถาม 

3.4.3  ออกแบบสอบถาม  โดยออกแบบโครงสรางคําถามเพ่ือใหใชครอบคลุมทุกประเด็นและ
ไดคําตอบครบตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

3.4.4   เก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามตามจํานวนท่ีกําหนด 
3.4.5  วิเคราะหขอมูลและประมวลผล โดยนําขอมูลมาสรางตารางขอมูลเพื่อใชวิเคราะหขอมูล 

ดวยโปรแกรม SPSS 

4.  เก็บขอมูล 
โดยการสัมภาษณคนงานกอสราง

5.  วิเคราะหขอมูลและประมวลผลจาก
การแจกแบบสอบถาม ดวย  SPSS

6.  สรุปผลการวิจัย 

7.  นําเสนอแนวทางในการเรื่องความ
ปลอดภัยสําหรับการปฎิบัติงานในอนาคต
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3.4.6  สรุปผลการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค 
3.4.7   นําเสนอแนวทาง ในการเตรียมความพรอมเร่ืองความปลอดภยัในการทํางานของชางใน

การซอมทําเรือรบและตอเรือรบของกรมอูทหารเรือตอไปในอนาคต 
 

3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยออกแบบสอบถามในสวน

ของ ชางระดับตางๆ โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฏีความปลอดภัย แนวความคิด 
และงานวิจัยตางๆ เพื่อสรางแบบสอบถามโดยในแบบสอบถามแตละสวนท่ีสรางข้ึนนั้นจะ
ออกแบบใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีตั้งไวขางตน   
 3.5.1 แบบสอบถามสําหรับชาง 

ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามในสวนนี้ จํานวน 219 ชุด เพื่อสะดวกในการนําเสนอขอมูล
ไปประมวลผลและวิเคราะห ลักษณะแบบสอบถามเปนจะเปนแบบกําหนดคําตอบใหเลือก โดยให
ชางเลือกตอบตามความจริง โดยคําถามเปนการสอบถามถึงภูมิหลังของตัวบุคคล ตัวบุคคล 
สภาพแวดลอมและการกระทําท่ีไมปลอดภัย อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บและการสูญเสีย ของชางแต
ละคน 
 3.5.2   การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยนี้คือ แบบสอบถาม เม่ือผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเสร็จ
เรียบรอยแลวไดมีการนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงตรงและความนาเช่ือถือ (Pilot test) 
โดยใชวิธีการดังตอไปนี้ 

 3.5.2.1 การทดสอบความเ ท่ียงตรง  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสราง ข้ึนไปให
ผูทรงคุณวุฒิไดทําการพิจารณา ไดแก นาวาเอก ทรงศักดิ์  ศุภพันธมณี หัวหนาแผนกแผนและ
สํารวจ กองแผนและประมาณการชาง อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช และ นาวาเอก พิเชษฐ พิมพถนอม 
หัวหนานายชาง โรงงานเรือเหล็ก  กองโรงงานเรือเหล็ก อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเน้ือหา(Content Validity)  และความถูกตองของการใชภาษาในแบบสอบถาม
เม่ือไดคําแนะนํา ผูวิจัยไดนําคําแนะนํามาแกไขในจุดท่ีบกพรองกอนท่ีจะนําไปเก็บขอมูล 

3.5.2.2   การทดสอบความนาเช่ือถือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแลวนําไป
ทดสอบกับกลุมตัวอยางโดยใหทําแบบสอบถามแลวจึงนําผลท่ีไดมาทําการทดสอบความนาเช่ือถือ
ของแบบสอบถาม 
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3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลจะประกอบไปดวยข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี ้

3.6.1 กลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้คือชางระดับตางๆท่ีทํางานอยูใน อู

ราชนาวีมหดิลอดุลยเดช โดยเลือกวิธีการสุมตัวอยางแจกแบบสอบถามใหกับชางบางสวน จํานวน
ไมนอยกวา 219 ชุด   

3.6.2  การเก็บขอมูล 
การเก็บขอมูลนั้นผูวิจยัจะใชแจกแบบสอบถามใหชางระดับตางๆเปนผูตอบ

แบบสอบถาม และติดตามเก็บแบบสอบถามคืน ในภายหลัง 

 
3.7  การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม 

ในข้ันตอนนี้จะมีการรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูลซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.7.1  การจัดทําฐานขอมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลไดตามตองการแลว ผูวิจัยไดจัดเตรียมความพรอมของขอมูลเพื่อ

การวิเคราะหดังนี้  
3.7.1.1  กําหนดรหัสของขอมูลและกําหนดคะแนนท่ีจะใหแกคําถามตางๆ 
3.7.1.2  ดําเนนิการลงหมายเลขประจําแบบสอบถาม ลงรหัสและคะแนนใน

แบบสอบถามแตละขอ 
3.7.1.3  นําแบบสอบถามท่ีไดลงหมายเลขประจําแบบสอบถามลงรหัสและใหคะแนนทุก

ขอแลวไปบันทึกลงในกระดาษรหัส 
3.7.1.4  นํากระดาษลงรหัส (Coding sheet) ไปบันทําขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อ

วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อใหไดสถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล หาความสัมพนัธระหวางตัวแปรท่ีกําหนดเพื่อทดสอบสมมุติฐานตอไป 

3.7.2  การวิเคราะหขอมูล 
เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม และลงรหัสขอมูลแลว  จากน้ันก็นําไป

ประมวลผลดวย โปรแกรม SPSS โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี 0.05 ซ่ึงจะทําการ
วิเคราะหขอมูลตามสถิติตอไปนี้ 

3.7.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
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 เปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหทราบถึงลักษณะของขอมูลพื้นฐาน 
ของกลุมตัวอยางไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean, C ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation, SD) ซ่ึงมีเกณฑการแปลผลคะแนนเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม มีเกณฑการ
แปลผลดังนี้     
 คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับนอย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความคิดเหน็อยูในระดับนอยท่ีสุด 
การหาคาเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้ 

x        =     
n
xi∑      ;   โดยท่ี  i  คือขอคําถาม  

         

เม่ือ  ∑xi   = คะแนนรวมของขอคําถามแตละขอ 

n  = จํานวนขอคําถาม 
 

การหาคาความแปรปรวน โดยใชสูตรดังตอไปนี ้ 

 
 =  -  

n - 1 
 

เม่ือ     S 2

1
    คือ  ความแปรปรวนในขอคําถาม 

       (∑xi )2  คือ  กําลังสองของผลรวมของคะแนนขอคําถาม 
        ∑xi

2     คือ  ผลรวมของกําลังสองของคะแนนขอคําถาม 
 
       3.7.2.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

 เปนการนําขอมูลท่ีไดจากตัวอยางโดยผานเทคนิค ทางสถิติวิเคราะหไปหาขอสรุป 
เกี่ยวกับคาของประชากร เพื่อใหทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปลตามในแต
ละสมมุติฐานวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันหรือไม  

 3.7.3 การทดสอบสมมติฐาน 
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ผูวิจัยไดนําผลท่ีไดจากการทดสอบสมมุติฐานมาทําเปนตารางเพื่อสรุปผลการวิจัยในแต
ละสมมุติฐาน 
 
3.8  การสรุปผลการวิจัย  
 โดยผลลัพธท่ีไดจากข้ันตอนนี้ คือสรุปของปจจัยตางๆ ซ่ึงจะประกอบไปดวยขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยดานความรู ปจจัยดานประสบการณ ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
และการไดรับอันตรายท่ีเกิดจากการทํางานของชาง ซ่ึงจะทําใหทราบไดวา มีปจจัยเส่ียงอะไรบางท่ี
มีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง 
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บทที่ 4   

ผลการศึกษา 
 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
ของชาง กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ  ซ่ึงผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ชางของกรมอูทหารเรือ ท่ีทํางานอยูในอูราชนาวี
มหิดลอดุลยเดช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รวมจํานวนผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางของชาง
จํานวนท้ังหมด 219 คน ซ่ึงจะประกอบไปดวยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและปจจัยเส่ียง
ตางๆคือภูมิหลังของตัวบุคคล ตัวบุคคล สภาพแวดลอมและการกระทําท่ีไมปลอดภัย อุบัติเหตุ และ
การบาดเจ็บและการสูญเสีย ของชางแตละคน โดยการวิเคราะหในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําขอมูล มา
ประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS® โดยกําหนดระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติไวท่ี 0.05 
เพื่อใหทราบถึงระดับและความสัมพันธระหวางปจจัยเส่ียงตางๆ ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของชาง 

 

4.1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของชาง 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลสวนตัวของชาง โดยสถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง โดยจําแนกตามรายละเอียดของขอมูลดังนี ้
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 219 100 
หญิง - 0 
รวม 219 100 
 
จากตารางท่ี 4.1  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน โดยท้ังหมดเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ100 ไมมีเพศหญิง 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
21 - 25 ป 16 7.3 
26 - 30 ป 35 16.0 
31 - 40 ป 101 46.1 

41 ป ข้ึนไป 67 30.6 
รวม 219 100 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน มีอายุระหวาง 21 – 25  
ป คิดเปนรอยละ 7.3  มีอายรุะหวาง 26 - 30  ป คิดเปนรอยละ 16.0 มีอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปน
รอยละ 46.1  มีอายุระหวาง  40 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 30.6 
 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ระดับชางฝมือ 19 8.7 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 0.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 41 18.7 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 61 27.9 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 56 25.6 

ปริญญาตรี 41 18.7 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.3  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน อยูในระดับชางฝมือ คิด
เปนรอยละ 8.7 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 0.5 มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 18.7   มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเปนรอย
ละ 27.9  มีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง คิดเปนรอยละ 5.6 มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ18.7  
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ตารางท่ี 4.4  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
โสด 92 42.0 
สมรส 115 52.5 

มาย/หยา/แยกกันอยู 12 5.5 
รวม 219 100 
 

จากตารางท่ี 4.4  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน   มีสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 42.0 สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 52.5  และ สถานภาพมาย/หยา/แยกกันอยู คิดเปน
รอยละ 5.5 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามประสบการณทํางาน 
 

ประสบการณทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ป 7 3.2 

1 - 5 ป 54 24.7 
6 - 10 ป 82 37.4 

ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 76 34.7 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.5  พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน     มีประสบการณนอย
กวา 1 ป คิดเปนรอยละ 3.2  มีประสบการณ1 - 5 ป คิดเปนรอยละ 24.7  มีประสบการณ 6 - 10 ป 
คิดเปนรอยละ 37.4  และ มีประสบการณตัง้แต 10 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 34.7 

 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามโรงงานท่ีสังกัด 
 

โรงงานท่ีสังกัด จํานวน (คน) รอยละ 
เรือเหล็ก 20 9.1 

ชางทอและหมอน้ํา 40 18.3 
โลหะแผน 48 21.9 

เช่ือมประสาน 69 31.5 
พนทรายและทาสี 42 19.2 

รวม 219 100 
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จากตารางท่ี 4.6  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน ปฎิบัติงานในโรงงานเรือ
เหล็ก คิดเปนรอยละ 9.1 ในโรงงานชางทอและหมอน้ํา คิดเปนรอยละ 18.3 ในโรงงานโลหะแผน 
คิดเปนรอยละ 21.9 ในโรงงานเช่ือมประสาน คิดเปนรอยละ 31.5 และ ในโรงงานพนทรายและทาสี 
คิดเปนรอยละ 19.2 

 

ตารางท่ี 4.7  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามสถานท่ีทํางาน 
 

สถานท่ีทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
อูแหง 45 20.5 
อูลอย 25 11.4 
อูน้ํา 54 24.7 

อูเรือแบบคาน(SHIP WAY) 72 32.9 
ลิฟท(SHIP LIFT) 23 10.5 

รวม 219 100 
  

 จากตารางท่ี 4.7  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน   ทํางานในอูแหง คิด
เปนรอยละ 20.5  ทํางานในอูลอย คิดเปนรอยละ 11.4 ทํางานในอูน้ําคิดเปนรอยละ 24.7  ทํางานใน
อูเรือแบบคาน คิดเปนรอยละ 32.9  และทํางานในลิฟท คิดเปนรอยละ 10.5 
 

ตารางท่ี 4.8  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามอุบัติเหตุหรือเคยเห็นมีระดับอันตรายท่ีรายแรง
ตอรางกายจากการปฎิบัติงาน 
 

อุบัติเหตุท่ีไดรับ/เคยเห็น 
มีผลตอการปฎิบัตงิาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

ตาย 1 0.5 
ทุพพลภาพหรือพิการ 25 11.4 
สูญเสียอวัยวะบางสวน 39 17.8 

หยุดงานเกิน 3 วัน 87 39.7 

หยุดงานไมเกนิ 3 วัน 28 12.8 

ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ 39 17.8 

รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.8  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน มีการตายคิดเปนรอยละ 
0.5 ทุพพลภาพหรือพิการ คิดเปนรอยละ 11.4  สูญเสียอวัยวะบางสวน คิดเปนรอยละ17.8  หยุดงาน
เกิน 3 วัน คิดเปนรอยละ  39.7  หยุดงานเกินไม 3 วัน คิดเปนรอยละ 12.8 ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ คิด
เปนรอยละ 17.8 
 

4.2   การวิเคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัยสาเหตุเกิดจากคน 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี ้เปนการวเิคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัย
สาเหตุเกิดจากคน โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง โดยจําแนกตาม
รายละเอียดของขอมูลดังนี้ 
  

ตารางท่ี 4.9  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการไมปฎิบัติตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
ความปลอดภยั 
 

ไมปฎิบัติตามระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 7 3.2 
ปานกลาง 95 43.38 
มาก 99 45.21 

มากท่ีสุด 18 8.22 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.9  พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญไมปฎิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกบัความปลอดภัยในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 45.21   
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ตารางท่ี 4.10  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการปฎิบัติงานแทนผูอ่ืนโดยไมมีความ
ชํานาญในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
 
ปฎิบัติงานแทนผูอ่ืนโดยไมมี
ความชํานาญในการใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักร 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 88 40.18 
มาก 99 45.21 

มากท่ีสุด 22 10.05 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.10  พบวา  จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญปฎิบัติงาน

แทนผูอ่ืนโดยไมมีความชํานาญในการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 45.21   
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการวางส่ิงของเคร่ืองมือและช้ินงานในบริเวณ
ปฎิบัติงาน 
 
วางส่ิงของเคร่ืองมือและช้ินงาน
ในบริเวณปฎิบัติงาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 90 41.10 
มาก 94 42.92 

มากท่ีสุด 25 11.42 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.11  พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญวางส่ิงของ

เคร่ืองมือและช้ินงานในบริเวณปฎิบัติงานในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 42.92   
 

DPU



 

 

 
67

ตารางท่ี 4.12  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการปฎิบัติงานนอกเหนือจากคําแนะนําของ
หัวหนานายชาง 
 
ปฎิบัติงานนอกเหนือจาก
คําแนะนําของหัวหนานายชาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 11 5.02 
ปานกลาง 87 39.73 
มาก 102 46.58 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.12  พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญปฎิบัติงาน

นอกเหนือจากคําแนะนําของหัวหนานายชางในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 46.58 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการใชเคร่ืองมือผิดประเภทและไมถูกวิธี 
 
ใชเคร่ืองมือผิดประเภทและไมถูก
วิธี 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 7 3.2 
ปานกลาง 103 47.03 
มาก 95 43.38 

มากท่ีสุด 14 6.39 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.13  พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญใชเคร่ืองมือ

ผิดประเภทและไมถูกวิธีในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 47.03 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ท่ีโรงงานจัดให 
 
ไมใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลท่ีโรงงานจัดให 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 98 44.75 
มาก 95 43.38 

มากท่ีสุด 16 7.31 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญไมใช

อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบุคคลท่ีโรงงานจัดใหในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.75 
 
ตารางท่ี 4.15 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการฝนปฎิบัติงานในขณะท่ีรางกายออนเพลีย
หรือเจ็บปวย 
 
ฝนปฎิบัติงานในขณะท่ีรางกาย
ออนเพลียหรือเจ็บปวย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 16 7.31 
ปานกลาง 89 40.64 
มาก 94 42.92 

มากท่ีสุด 20 9.13 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญฝนปฎิบัติงาน

ในขณะท่ีรางกายออนเพลียหรือเจ็บปวยในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 42.92 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการขาดทักษะและขาดความรูในการ
ปฎิบัติงาน 
 
ขาดทักษะและขาดความรูในการ
ปฎิบัติงาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 9 4.11 
ปานกลาง 86 39.27 
มาก 106 48.40 

มากท่ีสุด 18 8.22 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญขาดทักษะ

และขาดความรูในการปฎิบัติงานในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 48.40 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการปฎิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอ 
 
ปฎิบัติงานดวยความประมาท
เลินเลอ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 94 42.92 
มาก 91 41.55 

มากท่ีสุด 24 10.96 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบวา   จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญปฎิบัติงาน

ดวยความประมาทเลินเลอในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 42.92 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.18 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการเขาไปยังบริเวณท่ีเปนพืน้ท่ีอันตราย 
 
เขาไปยังบริเวณท่ีเปนพืน้ท่ี
อันตราย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 7 3.20 
ปานกลาง 121 55.25 
มาก 78 35.62 

มากท่ีสุด 13 5.94 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.18    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญเขาไปยัง

บริเวณท่ีเปนพื้นท่ีอันตรายในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 55.25 
 

4.3   การวิเคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของเคร่ืองจักร 
การวิเคราะหขอมูลในสวนนี ้เปนการวเิคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัย

สาเหตุเกิดจากความบกพรองของเคร่ืองจักร โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี 
(Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของ
ตาราง โดยจําแนกตามรายละเอียดของขอมูลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.19  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการท่ีโรงงานมีการฝกอบรมการใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณใหแกชาง 
 
โรงงานมีการฝกอบรมการใช
เคร่ืองมือและอุปกรณใหแกชาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 17 7.76 
ปานกลาง 101 46.12 
มาก 93 42.47 

มากท่ีสุด 8 3.65 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.19   พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญโรงงานมี
การฝกอบรมการใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหแกชางในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.12   
 

ตารางท่ี 4.20 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการท่ีโรงงานมีการฝกอบรมการใชเคร่ืองมือ
และอุปกรณใหแกชาง 
 

โรงงานมีการฝกอบรมการใช
เคร่ืองมือและอุปกรณใหแกชาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 17 7.76 
ปานกลาง 101 46.12 
มาก 93 42.47 

มากท่ีสุด 8 3.65 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.20    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญโรงงานมี
การฝกอบรมการใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหแกชางในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.12   
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการท่ีโรงงานมีการซอมบํารุงเคร่ืองจักรขณะที่
เคร่ืองจักรกําลังทํางาน 
 

โรงงานมีการซอมบํารุงเคร่ืองจักร
ขณะท่ีเคร่ืองจกัรกําลังทํางาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 8 3.65 
ปานกลาง 95 43.38 
มาก 95 43.38 

มากท่ีสุด 21 9.59 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.21    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาโรงงานมีการ
ซอมบํารุงเคร่ืองจักรขณะท่ีเคร่ืองจักรกําลังทํางานในระดับท่ีปานกลาง และระดับท่ีมาก เทาๆกัน 
คิดเปนรอยละ 43.38 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.22 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการท่ีโรงงานมีการสอนหรือแนะนําวิธีการ
ทํางานท่ีปลอดภัยท่ีสุด 
 
โรงงานมีการสอนหรือแนะนํา
วิธีการทํางานท่ีปลอดภัยท่ีสุด 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 19 8.68 
ปานกลาง 88 40.18 
มาก 87 39.73 

มากท่ีสุด 25 11.42 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.22    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาโรงงานมีการ

สอนหรือแนะนําวิธีการทํางานท่ีปลอดภัยท่ีสุดในระดับท่ีปานกลาง   คิดเปนรอยละ 40.18 
 
ตารางท่ี 4.23  แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการตรวจสอบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
 
ตรวจสอบเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
อุปกรณตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 18 8.22 

ปานกลาง 130 59.36 
มาก 63 28.77 

มากท่ีสุด 7 3.2 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.23    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการตรวจสอบ

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ อยางสมํ่าเสมอในระดับท่ีปานกลาง   คิดเปนรอยละ 59.36 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.24 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการตรวจสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ
ตางๆ กอนทํางานทุกคร้ัง 
 
ตรวจสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 
อุปกรณตางๆ กอนทํางานทุกคร้ัง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 14 6.39 

ปานกลาง 133 60.73 
มาก 64 29.22 

มากท่ีสุด 6 2.74 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.24    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการตรวจสภาพ

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ กอนทํางานทุกคร้ังในระดับท่ีปานกลาง   คิดเปนรอยละ 60.73 
 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไมถูกตอง
ตามประเภท 
 
ใชเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไม
ถูกตองตามประเภท 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 5 2.28 
ปานกลาง 80 36.53 
มาก 115 52.51 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.25    พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการใชเคร่ืองมือ

และอุปกรณตางๆ ไมถูกตองตามประเภทในระดับท่ีมาก   คิดเปนรอยละ 52.51 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ 
ไมถูกตองตามประเภท 
 
ใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและ
อุปกรณตางๆ ไมถูกตองตาม
ประเภท 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 6 2.74 
ปานกลาง 99 45.21 
มาก 98 44.75 

มากท่ีสุด 16 7.31 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.26   พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการใช

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ไมถูกตองตามประเภทในระดับท่ีปานกลาง  คิดเปนรอยละ 
45.21 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามเคร่ืองจักรมีสภาพชํารุด ไมเหมาะแกการใช
งาน 
 
เคร่ืองจักรมีสภาพชํารุด ไมเหมาะ
แกการใชงาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 14 6.39 
ปานกลาง 111 50.68 
มาก 85 38.81 

มากท่ีสุด 9 4.11 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.27  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาใชเคร่ืองจักร 

เคร่ืองจักรมีสภาพชํารุด ไมเหมาะแกการใชงานในระดับท่ีปานกลาง  คิดเปนรอยละ 50.68 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการขาดความรูทักษะในการใชเคร่ืองมือ  
 

ขาดความรูและทักษะในการใช
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 9 4.11 
ปานกลาง 128 58.45 
มาก 74 33.79 

มากท่ีสุด 8 3.65 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.28  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการขาดความรู
และทักษะในการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในระดับท่ีปานกลาง  คิดเปนรอยละ 58.45 
 

4.4  การวิเคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัยสาเหตุเกิดจากวิธีการทํางานเกี่ยวกับความรอน  
การตัด การเชือ่ม การบัดกรีตางๆ และปรากฎการเหนือความคาดหมาย 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลความไมปลอดภัยท่ีมีปจจัยสาเหตุ
เกิดจากวิธีการทํางานเก่ียวกับความรอน การตัด การเช่ือม การบัดกรีตางๆ และปรากฎการเหนือ
ความคาดหมาย โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง โดยจําแนกตาม
รายละเอียดของขอมูลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามการทํางานตองเขาไปตัด/เช่ือมดานในท่ีคับ
แคบ ตองนอนกับพื้นหรือยึดแขนออกไป 
 

การทํางานตองเขาไปตัด/เช่ือม
ดานในท่ีคับแคบ ตองนอนกบัพื้น
หรือยึดแขนออกไป 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 2 0.91 
ปานกลาง 73 33.33 
มาก 126 57.53 

มากท่ีสุด 18 8.22 
รวม 219 100 
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จากตารางท่ี 4.29  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาการทํางานตอง
เขาไปตัด/เช่ือมดานในท่ีคับแคบ ตองนอนกับพื้นหรือยึดแขนออกไป อยูในระดับท่ีมาก  คิดเปน
รอยละ 57.53 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามพื้นท่ีปฎิบัติงานไมเหมาะกับทาตัด/เช่ือม 
 
พื้นที่ปฎิบัติงานไมเหมาะกับทา
ตัด/เช่ือม 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 5 2.28 
ปานกลาง 121 55.25 
มาก 72 32.88 

มากท่ีสุด 21 9.59 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาพืน้ท่ีปฎิบัติงาน

ไมเหมาะกับทาตัด/เช่ือมอยูในระดับท่ีปานกลาง  คิดเปนรอยละ 55.25 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงจํานวนและคารอยละ จาํแนกตามขณะปฎิบัติงานตดั/เช่ือม มีการใชสายไฟเช่ือม
พันตัวไวช่ัวคราว 
 
ขณะปฎิบัติงานตัด/เช่ือม มีการใช
สายไฟเช่ือมพนัตัวไวช่ัวคราว 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 7 3.2 
ปานกลาง 95 43.38 
มาก 104 47.49 

มากท่ีสุด 13 5.94 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.31  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน พบวาขณะปฎิบัติงาน

ตัด/เช่ือม มีการใชสายไฟเช่ือมพันตัวไวช่ัวคราวอยูในระดับท่ีมาก  คิดเปนรอยละ 47.49 
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 ตารางท่ี 4.32 แสดงจํานวนและคารอยละ   เนื่องจากตองทําการตัด/เช่ือมในท่ีแคบๆ เปนเวลานานๆ 
ทําใหปวดหลัง คอ และหัวเขาได 
 
เนื่องจากตองทําการตัด/เช่ือมในท่ี
แคบๆ เปนเวลานานๆ ทําใหปวด
หลัง คอ และหัวเขาได 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 5 2.28 
ปานกลาง 71 32.42 
มาก 120 54.79 

มากท่ีสุด 23 10.50 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.32  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน เนื่องจากตองทําการ

ตัด/เช่ือมในท่ีแคบๆ เปนเวลานานๆ ทําใหปวดหลัง คอ และหัวเขาได อยูในระดับท่ีมาก  คิดเปน
รอยละ 54.79 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงจํานวนและคารอยละ   เนื่องจากกลามเนื้อบริเวณคออักเสบ เนื่องจากตองสวม
หมวกนิรภยั หนากาก เวลาตัด/เช่ือมและตองเอียงคอใหตรงในการทํางาน 
 
กลามเนื้อบริเวณคออักเสบ 
เนื่องจากตองสวมหมวกนิรภัย 
หนากาก เวลาตัด/เช่ือมและตอง
เอียงคอใหตรงในการทํางาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 8 3.65 
ปานกลาง 101 46.12 
มาก 94 42.92 

มากท่ีสุด 16 7.31 
รวม 219 100 
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จากตารางท่ี 4.33  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน เนื่องจากกลามเนื้อ
บริเวณคออักเสบ เนื่องจากตองสวมหมวกนิรภัย หนากาก เวลาตัด/เช่ือมและตองเอียงคอใหตรงใน
การทํางาน อยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.12 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงจํานวนและคารอยละ   เนื่องจากไดรับอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนกับมือและขอมือขณะ
ใชหินเจียระไนมือทํางานเปนเวลานานเกนิไป 
 
ไดรับอุบัตเิหตท่ีุเกิดขึ้นกับมือและ
ขอมือขณะใชหินเจยีระไนมือ
ทํางานเปนเวลานานเกนิไป 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 96 43.84 
มาก 97 44.29 

มากท่ีสุด 16 7.31 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.34  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน เนื่องจากไดรับ

อุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนกับมือและขอมือขณะใชหินเจยีระไนมือทํางานเปนเวลานานเกินไป อยูในระดับท่ี
มาก คิดเปนรอยละ 44.29 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามท่ีขณะทําการตัด/เช่ือม แตงกายรัดกุมเสมอ 
 
ขณะทําการตัด/เช่ือมแตงกาย
รัดกุมเสมอ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 19 8.68 
ปานกลาง 87 39.73 
มาก 90 41.10 

มากท่ีสุด 23 10.50 
รวม 219 100 
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จากตารางท่ี 4.35  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน ขณะทําการตัด/เช่ือม 
แตงกายรัดกุมเสมอ อยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 41.10 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการปฎิบัติงานขณะท่ีช้ินงานกาํลังรอนอยู 
 
ปฎิบัติงานขณะท่ีช้ินงานกําลัง
รอนอยู 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 5 2.28 
ปานกลาง 97 44.29 
มาก 100 45.66 

มากท่ีสุด 17 7.76 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญปฎิบัติงาน

ขณะท่ีช้ินงานกําลังรอนอยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 45.66 
 
ตารางท่ี 4.37 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามผลกระทบเกิดจากแสงยวูีทําใหเจ็บตาภายใน 
30 นาที หรือ 24 ชม. 
 
ผลกระทบเกิดจากแสงยวูีทําให
เจ็บตาภายใน 30 นาที หรือ 24 
ชม. 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 5 2.28 
ปานกลาง 94 42.92 
มาก 110 50.23 

มากท่ีสุด 10 4.57 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญมีผลกระทบ

เกิดจากแสงยวูทํีาใหเจบ็ตาภายใน 30 นาที หรือ 24 ชม. อยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 50.23 
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ตารางท่ี 4.38  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามขณะตัด/เช่ือมช้ินงานมีฉากกัน้ระหวาง
คนงาน เพื่อปองกันไมใหรังสีไฟตัด/เช่ือมไปกระทบบุคคลอ่ืน 
 
ขณะตัด/เช่ือมช้ินงานมีฉากกั้น
ระหวางคนงาน เพื่อปองกันไมให
รังสีไฟตัด/เช่ือมไปกระทบบุคคล
อ่ืน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 8 3.65 
ปานกลาง 107 48.86 
มาก 80 36.53 

มากท่ีสุด 24 10.96 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญขณะตัด/เช่ือม

ช้ินงานมีฉากกั้นระหวางคนงาน เพื่อปองกนัไมใหรังสีไฟตัด/เช่ือมไปกระทบบุคคลอ่ืน อยูในระดบั
ท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.86 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามขณะปฏิบัติงานตัด/เช่ือม วางช้ินงานไม
สมดุล ทําใหเศษช้ินงานกระเด็นใสตนเอง 
 
ขณะปฏิบัติงานตัด/เช่ือม วาง
ชิ้นงานไมสมดุล ทําใหเศษชิ้นงาน
กระเดน็ใสตนเอง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 10 4.57 
ปานกลาง 94 42.92 
มาก 98 44.75 

มากท่ีสุด 17 7.76 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.39 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญขณะ
ปฏิบัติงานตัด/เช่ือม วางชิ้นงานไมสมดุล ทําใหเศษช้ินงานกระเด็นใสตนเอง อยูในระดับท่ีมาก คิด
เปนรอยละ 44.75 

 
ตารางท่ี 4.40 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามขณะปฏิบัติงานสะเก็ตไฟกระเด็นไปถูก
เส้ือผา และจะเห็นรอยแผลกต็อเม่ือแผลเยน็แลว 
 
ขณะปฏิบัติงานสะเก็ตไฟกระเด็น
ไปถูกเส้ือผา และจะเห็นรอยแผล
ก็ตอเม่ือแผลเย็นแลว 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 12 5.48 
ปานกลาง 99 45.21 
มาก 95 43.38 

มากท่ีสุด 13 5.94 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญขณะ

ปฏิบัติงานสะเก็ตไฟกระเดน็ไปถูกเส้ือผา และจะเห็นรอยแผลก็ตอเม่ือแผลเย็นแลว อยูในระดบัท่ี
ปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.21 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามขณะทําการตัด/เชื่อมเกิดฝนตก ทําใหตวั
เปยกและเกดิไฟฟาช็อต 
 
ขณะทําการตัด/เช่ือมเกดิฝนตก ทํา
ใหตวัเปยกและเกดิไฟฟาช็อต 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 14 6.39 
ปานกลาง 125 57.08 
มาก 67 30.59 

มากท่ีสุด 13 5.94 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.41 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญขณะทําการ
ตัด/เช่ือมเกดิฝนตก ทําใหตัวเปยกและเกดิไฟฟาช็อต อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 57.08 
 
4.5  การวิเคราะหขอมูล ปจจัยดานความปลอดภัยการจัดการและการวางผังโรงงาน 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี ้เปนการวเิคราะหขอมูลปจจยัดานความปลอดภัยการ
จัดการและการวางผังโรงงาน โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง โดย
จําแนกตามรายละเอียดของขอมูลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.42  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการสนับสนุนใหมีความรวมมือใน
องคประกอบตางๆ ของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
สนับสนุนใหมีความรวมมือใน
องคประกอบตางๆ ของระบบอาชี
วอนามัยและความปลอดภยั 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 16 7.31 
ปานกลาง 122 55.71 
มาก 70 31.96 

มากท่ีสุด 11 5.02 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญสนับสนุนให

มีความรวมมือในองคประกอบตางๆ ของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยูในระดับท่ีปาน
กลาง คิดเปนรอยละ 55.71 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.43  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการจัดใหมีสวนรวมระหวางผูแทนชางดาน
ความปลอดภยัในกระบวนการการบริหารความปลอดภัย 
 
จัดใหมีสวนรวมระหวางผูแทน
คนงานดานความปลอดภัยใน
กระบวนการการบริหารความ
ปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 24 10.96 
ปานกลาง 86 39.27 
มาก 100 45.66 

มากท่ีสุด 9 4.11 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญจัดใหมีสวน

รวมระหวางผูแทนคนงานดานความปลอดภัยในกระบวนการการบริหารความปลอดภัยอยูในระดับ
ท่ีมาก คิดเปนรอยละ 45.66 
 
ตารางท่ี 4.44  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การฝกอบรมใหแกชางใหมในดานความ
ปลอดภัยกอนการปฏิบัติงาน 
 
มีการฝกอบรมใหแกชางใหมใน
ดานความปลอดภัยกอนการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 23 10.50 

ปานกลาง 92 42.01 
มาก 96 43.84 

มากท่ีสุด 6 2.74 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.44 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญจัดใหมีมีการ
ฝกอบรมใหแกชางใหมในดานความปลอดภัยกอนการปฏิบัติงาน อยูในระดบัท่ีมาก คิดเปนรอยละ 
43.84 
 
ตารางท่ี 4.45  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การจัดทําเอกสารเพ่ือการวางแผนปองกัน
อันตราย 
 
การจัดทําเอกสารเพื่อการวางแผน
ปองกันอันตราย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 3 1.37 
นอย 27 12.33 

ปานกลาง 90 41.10 
มาก 80 36.53 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

จัดทําเอกสารเพ่ือการวางแผนปองกันอันตราย อยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 41.10 
 
ตารางท่ี 4.46  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การมีเจาหนาท่ีดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน 
 
มีเจาหนาท่ีดานความปลอดภัยใน
การทํางาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 3 1.37 
นอย 26 11.87 

ปานกลาง 106 48.40 
มาก 76 34.70 

มากท่ีสุด 8 3.65 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.46 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามี
เจาหนาท่ีดานความปลอดภยัในการทํางาน อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.40 
 
ตารางท่ี 4.47  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  การสงเสริมจิตสํานึกท่ีดีในดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 
การสงเสริมจิตสํานึกท่ีดีในดานอา
ชีวอนามัยและความปลอดภยั 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 5 2.28 
นอย 23 10.50 

ปานกลาง 84 38.36 
มาก 94 42.92 

มากท่ีสุด 13 5.94 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

สงเสริมจิตสํานึกท่ีดใีนดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 42.92 
 
ตารางท่ี 4.48  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  มีการสงเสริมทัศนคติท่ีดีดานอาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 
 
มีการสงเสริมทัศนคติท่ีดีดานอาชี
วอนามัยและความปลอดภยั 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 5 2.28 
นอย 20 9.13 

ปานกลาง 87 39.73 
มาก 96 43.84 

มากท่ีสุด 11 5.02 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
สงเสริมทัศนคติท่ีดีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 43.84 
 
ตารางท่ี 4.49  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม มีการสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีดานอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 
 
มีการสงเสริมพฤติกรรมท่ีดีดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 3 1.37 
นอย 20 9.13 

ปานกลาง 96 43.84 
มาก 85 38.81 

มากท่ีสุด 15 6.85 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.49 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

สงเสริมพฤติกรรมท่ีดีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภยัอยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 
43.84 
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87

ตารางท่ี 4.50  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  จัดใหมีหัวหนางานเปนผูรายงานเม่ือชาง
เกิดอุบัติเหตุ จากการทํางานและจัดเจาหนาท่ีความปลอดภัยเปนผูดําเนนิการสอบสวนเพ่ือเสนอแนว
ทางแกไขและปองกันการเกดิซํ้า  
 

จัดใหมีหวัหนางานเปนผูรายงาน
เม่ือชางเกิดอุบัติเหตุ จากการ
ทํางานและจัดเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยเปนผูดําเนินการ
สอบสวนเพ่ือเสนอแนวทางแกไข
และปองกันการเกิดซํ้า 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 25 11.42 
ปานกลาง 83 37.90 
มาก 88 40.81 

มากท่ีสุด 23 10.50 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
จัดใหมีหวัหนางานเปนผูรายงานเม่ือชางเกดิอุบัติเหตุ จากการทํางานและจัดเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยเปนผูดําเนินการสอบสวนเพื่อเสนอแนวทางแกไขและปองกนัการเกดิซํ้า อยูในระดับท่ี
มาก คิดเปนรอยละ 40.81 
 

ตารางท่ี 4.51  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การนําปญหาสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึน
ขณะปฏิบัติงานมาอภิปรายโดยเจาหนาท่ีนริภัยการชาง 
 

มีการนําปญหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมาอภิปราย
โดยเจาหนาท่ีนิรภัยการชาง 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 26 11.87 
ปานกลาง 91 41.55 
มาก 80 36.53 

มากท่ีสุด 22 10.05 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
นําปญหาสาเหตุของอุบัติเหตท่ีุเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานมาอภิปรายโดยเจาหนาท่ีนิรภัยการชาง  อยูใน
ระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ41.55 
 

ตารางท่ี 4.52  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  การตรวจสอบความปลอดภยัในพื้นท่ีการ
ทํางาน โดยหวัหนาโรงงานและเจาหนาท่ีดานความปลอดภัย  
 

มีการตรวจสอบความปลอดภัยใน
พื้นที่การทํางาน โดยหัวหนาโรงงาน
และเจาหนาท่ีดานความปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 26 11.87 
ปานกลาง 101 46.12 
มาก 70 31.96 

มากท่ีสุด 22 10.05 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นท่ีการทํางาน โดยหัวหนาโรงงานและเจาหนาท่ีดานความปลอดภยั 
อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.12 
 

ตารางท่ี 4.53  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม   การควบคุมงานท่ีเส่ียงอันตรายโดยใหมี
ใบอนุญาตทํางานกอนท่ีจะเริ่มงานตัด,พับ,เช่ือมประกอบและการทํางานในท่ีอันตราย  
   
มีการควบคุมงานท่ีเส่ียงอันตรายโดยใหมี
ใบอนุญาตทํางานกอนท่ีจะเริ่มงานตัด,พับ,
เช่ือมประกอบและการทํางานในท่ีอันตราย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 19 8.68 

ปานกลาง 89 40.64 
มาก 96 43.84 

มากท่ีสุด 14 6.39 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.53 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ควบคุมงานท่ีเส่ียงอันตรายโดยใหมีใบอนญุาตทํางานกอนท่ีจะเร่ิมงานตัด,พับ,เช่ือมประกอบและ
การทํางานในท่ีอันตราย อยูในระดบัท่ีมาก คิดเปนรอยละ 43.84 
 
ตารางท่ี 4.54  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การประชุมคณะกรรมการดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยทุก 1 เดือน      
มีการประชุมคณะกรรมการดานอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยทุก 1 เดือน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 21 9.59 

ปานกลาง 101 46.12 
มาก 83 37.90 

มากท่ีสุด 12 5.48 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ประชุมคณะกรรมการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุก 1 เดือน อยูในระดับท่ีปานกลาง คิด
เปนรอยละ 46.12 
 

ตารางท่ี 4.55  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การดําเนินงานบอกกลาวและแนะนําดาน
ความปลอดภยัแกชางทุกวนั  
 

มีการดําเนนิงานบอกกลาวและแนะนํา
ดานความปลอดภัยแกชางทุกวัน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 31 14.16 

ปานกลาง 102 46.58 
มาก 66 0.14 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.55 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ดําเนินงานบอกกลาวและแนะนําดานความปลอดภัยแกชางทุกวัน อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปน
รอยละ 46.58 
 

ตารางท่ี 4.56  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การมีเจาหนาท่ีความปลอดภยัประจําบน
เรือตลอดเวลา  
 

มีเจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําบนเรือ
ตลอดเวลา 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 45 20.55 

ปานกลาง 107 48.86 
มาก 64 29.22 

มากท่ีสุด 2 0.91 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.56 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามี
เจาหนาท่ีความปลอดภัยประจําบนเรือตลอดเวลา อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 48.86 
 

ตารางท่ี 4.57  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  การตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณใน
การระงับเหตุเพลิงไหมเปนประจําตามความถ่ีท่ีกําหนดเพื่อเตรียมความพรอมเม่ือเกดิอุบัติเหตุ  
 

ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณใน
การระงับเหตุเพลิงไหมเปนประจําตาม
ความถ่ีท่ีกําหนดเพ่ือเตรียมความพรอม
เม่ือเกิดอุบัติเหตุ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 16 7.31 

ปานกลาง 118 53.88 
มาก 75 34.25 

มากท่ีสุด 8 3.65 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.57 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณในการระงับเหตุเพลิงไหมเปนประจําตามความถ่ีท่ีกําหนดเพ่ือ
เตรียมความพรอมเม่ือเกิดอุบัติเหตุอยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 53.88 
 

ตารางท่ี 4.58  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การติดปาย,ขาวสาร,สัญญลักษณและ
โปสเตอรเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยเพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกดานความปลอดภัย    
 

ติดปาย,ขาวสาร,สัญญลักษณและ
โปสเตอรเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยเพ่ือเปน
การปลุกจิตสํานึกดานความปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 24 10.96 
ปานกลาง 80 36.53 
มาก 96 43.84 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

 

จากตารางท่ี 4.58 พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ติดปาย,ขาวสาร,สัญญลักษณและโปสเตอรเกี่ยวกับอาชีวะอนามัยเพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกดาน
ความปลอดภยัอยูในระดบัท่ีมาก คิดเปนรอยละ 43.84 
 

ตารางท่ี 4.59  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การแนะนําการซอมบํารุงและแนะนําชาง
ในการใชอุปกรณปองกันภัยบุคคล  
 

มีการแนะนําการซอมบํารุงและแนะนํา
ชางในการใชอุปกรณปองกนัภัยบุคคล 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 22 10.05 

ปานกลาง 86 39.27 
มาก 91 41.55 

มากท่ีสุด 19 8.68 
รวม 219 100 

DPU



 

 

 
92

จากตารางท่ี 4.59  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
แนะนําการซอมบํารุงและแนะนําชางในการใชอุปกรณปองกันภยับุคคลอยูในระดับท่ีมาก คิดเปน
รอยละ 41.55 
 

ตารางท่ี 4.60  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม  การตรวจสอบเครนจากภายนอกกอน
นําเขาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีทํางานทุกตวั  
 
มีการตรวจสอบเครนจากภายนอกกอน
นําเขาปฏิบัติงานในพืน้ท่ีทํางานทุกตวั 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 21 9.59 

ปานกลาง 82 37.44 
มาก 95 43.38 

มากท่ีสุด 20 9.13 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.60  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

ตรวจสอบเครนจากภายนอกกอนนําเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทํางานทุกตวัอยูในระดับท่ีมาก คิดเปน
รอยละ 43.38 
 
ตารางท่ี 4.61  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตาม มีการตรวจสอบความปลอดภยัเปนประจํา  
 
มีการตรวจสอบดานความปลอดภัยเปน
ประจํา 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 5 2.28 
นอย 12 5.48 

ปานกลาง 105 47.95 
มาก 82 37.44 

มากท่ีสุด 15 6.85 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.61  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
ตรวจสอบดานความปลอดภัยเปนประจํา อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 47.95 

 
ตารางท่ี 4.62  แสดงจํานวนและคารอยละ   จําแนกตาม การจัดใหมีระบบของการอนุญาตทํางานใช
ความรอน   
 
มีการจัดใหมีระบบของการ
อนุญาตทํางานใชความรอน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 3 1.37 
นอย 16 7.31 

ปานกลาง 91 41.55 
มาก 93 42.47 

มากท่ีสุด 16 7.31 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.62  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

จัดใหมีระบบของการอนุญาตทํางานใชความรอน อยูในระดับท่ีมาก คิดเปนรอยละ 42.47 
 
ตารางท่ี 4.63  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การอบรมการทํางานบนท่ีสูง 
 
มีการอบรมการทํางานบนท่ีสูง จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 23 10.50 

ปานกลาง 99 45.21 
มาก 79 36.07 

มากท่ีสุด 17 7.76 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.63  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

อบรมการทํางานบนท่ีสูง อยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.21 

DPU
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ตารางท่ี 4.64  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม มีการอบรมใชเครนเหนือศีรษะ  
 

มีการอบรมใชเครนเหนือศีรษะ จํานวน (คน) รอยละ 
นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 13 5.94 

ปานกลาง 99 45.21 
มาก 85 38.81 

มากท่ีสุด 21 9.59 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.64  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

อบรมใชเครนเหนือศีรษะ อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.21 
 

ตารางท่ี 4.65  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม มีการอบรมการทํางานในท่ีอับอากาศ  
 
มีการอบรมการทํางานในท่ีอับ
อากาศ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 13 5.94 

ปานกลาง 109 49.77 
มาก 79 36.07 

มากท่ีสุด 17 7.76 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.65  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

อบรมการทํางานในท่ีอับอากาศ อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 49.77 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.66  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การมอบหมายใหชางเขียนรายงานเก่ียวกับ
สาเหตุการเกดิอุบัติเหตุทันทีและมีการสอบสวนจากคณะกรรมการความปลอดภัย  
 
มีการมอบหมายใหชางเขียน
รายงานเกีย่วกบัสาเหตุการเกดิ
อุบัติเหตุทันทีและมีการสอบสวน
จากคณะกรรมการความปลอดภัย 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 21 9.59 
ปานกลาง 84 38.36 
มาก 102 46.58 

มากท่ีสุด 12 5.48 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.66  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

มอบหมายใหชางเขียนรายงานเกีย่วกับสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุทันทีและมีการสอบสวนจาก
คณะกรรมการความปลอดภยัอยูในระดบัท่ีมาก คิดเปนรอยละ 46.58 
 
ตารางท่ี 4.67  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลให
เหมาะกับสภาพการทํางาน 
 
จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ใหเหมาะกับสภาพการทํางาน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอย 20 9.13 
ปานกลาง 110 50.23 
มาก 79 36.07 

มากท่ีสุด 10 4.57 
รวม 219 100 

 

DPU
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จากตารางท่ี 4.67  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ
จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหเหมาะกับสภาพการทํางานอยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอย
ละ 50.23 
 
ตารางท่ี 4.68  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการกําหนดพื้นท่ีท่ีทํางานแตละแผนกอยาง
ชัดเจน  
 
มีการกําหนดพื้นท่ีท่ีทํางานแตละ
แผนกอยางชัดเจน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 18 8.22 

ปานกลาง 80 36.53 
มาก 98 44.75 

มากท่ีสุด 21 9.59 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.68  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

กําหนดพื้นท่ีท่ีทํางานแตละแผนกอยางชัดเจน อยูในระดบัท่ีมาก คิดเปนรอยละ 44.75 
 
ตารางท่ี 4.69  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตามการมีแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตแตละ
ข้ันตอน  
 
มีแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิต
แตละข้ันตอน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 2 0.91 
นอย 16 7.31 

ปานกลาง 98 44.75 
มาก 88 40.18 

มากท่ีสุด 15 6.85 
รวม 219 100 

DPU
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จากตารางท่ี 4.69  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามี
แผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตแตละข้ันตอนอยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 44.75 
 
ตารางท่ี 4.70  แสดงจํานวนและคารอยละ  จําแนกตามการมีระบบระบายอากาศเพ่ือขจัดสารเปนพิษ   
 
มีระบบระบายอากาศเพ่ือขจดัสาร
เปนพิษ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 17 7.76 

ปานกลาง 99 45.21 
มาก 79 36.07 

มากท่ีสุด 23 10.50 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.70  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามี

ระบบระบายอากาศเพ่ือขจัดสารเปนพิษ อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.21 
 
ตารางท่ี 4.71  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การจัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภทอยางชัดเจน  
 
มีการจัดเก็บวตัถุดิบแยกประเภท
อยางชัดเจน 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 23 10.50 

ปานกลาง 102 46.58 
มาก 81 36.99 

มากท่ีสุด 12 5.48 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.71  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

จัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภทอยางชัดเจน อยูในระดบัท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 46.58 

DPU
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ตารางท่ี 4.72  แสดงจํานวนและคารอยละ    จําแนกตาม การรักษาบริเวณสภาพแวดลอมท่ีทํางาน
อยางสมํ่าเสมอ   
 
มีการรักษาบรเิวณสภาพแวดลอม
ท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

จํานวน (คน) รอยละ 

นอยท่ีสุด 1 0.46 
นอย 27 12.33 

ปานกลาง 129 58.90 
มาก 58 26.48 

มากท่ีสุด 4 1.83 
รวม 219 100 

 
จากตารางท่ี 4.72  พบวา จากกลุมตัวอยางชางท้ังหมด 219 คน สวนใหญ  พบวามีการ

รักษาบริเวณสภาพแวดลอมท่ีทํางานอยางสมํ่าเสมอ อยูในระดับท่ีปานกลาง คิดเปนรอยละ 58.90 
  
4.6  การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรปจจัย กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิาน 

การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยกับ ผลของความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลในรูปแบบของตาราง โดยจําแนกตามรายละเอียดของขอมูลดังนี้ 

4.6.1  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน ไดมีการทําการเก็บขอมูลแสดงดังตารางท่ี 4.73  

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 4.73  แสดงจํานวน จําแนกตามอายุ และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการ
ปฏิบัติงาน 
 

อายุ (ป) 

 อุบัติเหตุท่ีไดรับมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 

ทุพล
ภาพ
หรือ
พิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุด
งานเกิน 

3 วัน 

หยุด
งานไม
เกิน 3 
วัน 

ไมเคย 
ไดรับ 
อุบัติเหต ุ

รวม 

21 - 25 จํานวน 1 3 1 8 2 1 16 
26 - 30 จํานวน 0 0 9 14 6 6 35 
31 - 40  จํานวน 0 10 18 45 11 17 101 

41  ขึ้นไป จํานวน 0 12 11 20 9 15 67 
รวม จํานวน 1 25 39 87 28 39 219 

 
                   ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไดมีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

    H0:  ρ = 0  จํานวนอุบัติเหตุไมข้ึนกบัอาย ุ

    H1:  ρ ≠ 0  จํานวนอุบัติเหตุข้ึนกับอาย ุ

    จึงทําการทดสอบสมมติฐานและไดผลดังตารางท่ี 4.74 
 

ตารางท่ี 4.74  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของอายุกับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 28.159 15 0.02 

Likelihood Ratio 24.883 15 0.05 
Linear-by-Linear Association 0.194 1 0.66 

N of Valid Cases 219   
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 จากตารางท่ี 4.74 สรุปไดวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.02 ซ่ึงมีคานอยกวา
ระดับนยัสําคัญ(คา α= 0.05) ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 แสดงวาจํานวนอุบัตเิหตุข้ึนกับระดับอาย ุ

              4.6.2  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับผลของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานโดยใชขอมูลในการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.75  
 
ตารางท่ี 4.75  แสดงจํานวน จําแนกตามระดับการศึกษา และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

การศึกษา 
(จํานวน) 

 อุบัติเหตุท่ีไดรับมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุด
งานไม
เกิน 3 
วัน 

ไมเคย 
ไดรับ 
อุบัติเหต ุ

รวม 

ชางฝมือ 1 2 3 8 2 3 19 
มัธยมตน 0 0 1 0 0 0 1 
มัธยมปลาย 0 2 7 19 7 6 41 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 

0 8 13 24 8 8 61 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 

0 6 10 19 7 14 56 

ปริญญาตรี 0 7 5 17 4 8 42 
รวม 1 25 39 87 28 39 219 

 
                    ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไดมีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

     H0:  ρ = 0  จํานวนอุบัติเหตุไมข้ึนกบัระดับการศึกษา 

     H1:  ρ ≠ 0  จํานวนอุบัติเหตุข้ึนกับระดับการศึกษา 

     จึงทําการทดสอบสมมติฐานและไดผลดังตารางท่ี 4.76 
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ตารางท่ี 4.76  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของระดับการศึกษา กับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผล
ตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi‐Square  23.893 25.00 0.53 
Likelihood Ratio  17.304 25.00 0.87 

Linear‐by‐Linear Association  0.242 1 0.62 
N of Valid Cases  219   

 
 จากตารางท่ี 4.76 สรุปไดวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.53 ซ่ึงมากกวาระดับ

นัยสําคัญ(คา α= 0.05) ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 แสดงวา ระดับการศึกษา ไมมีผลกอใหเกิดอุบัติเหตุ

จากการปฏิบัตงิาน  
              4.6.3  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประสบการณในการทํางานกับผลของการ
เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยใชขอมูลในการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.78 
 
ตารางท่ี 4.77   แสดงจํานวนรอยละจําแนกตามประสบการณในการทํางาน และการไดรับอุบัติเหตุท่ี
มีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

ประสบการณในการ
ทํางาน (ป) 

 อุบัติเหตุท่ีไดรับมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 

ทุพล
ภาพ
หรือ
พิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุด
งานเกิน 

3 วัน 

หยุด
งานไม
เกิน 3 
วัน 

ไมเคย 
ไดรับ 
อุบัติเหต ุ

รวม 

นอยกวา 1  จํานวน 0 1 2 1 2 1 7 
1-5  จํานวน 1 2 9 22 11 9 54 
6-10  จํานวน 0 9 18 32 7 16 82 

10 ปข้ึนไป จํานวน 0 13 10 32 8 13 76 
รวม จํานวน 1 25 39 87 28 39 219 
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  ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไดมีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

    H0:   ρ = 0  จํานวนอุบัติเหตุไมข้ึนกบัประสบการณในการทํางาน 

    H1:  ρ ≠ 0  จํานวนอุบัติเหตุข้ึนกับประสบการณในการทํางาน 

    จึงทําการทดสอบสมมติฐานและไดผลดังตารางท่ี 4.78 
 

ตารางท่ี 4.78  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของประสบการณในการทํางานกบัการไดรับ
อุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi‐Square  17.068 15 0.32 
Likelihood Ratio  17.317 15 0.30 

Linear‐by‐Linear Association  1.004 1 0.32 
N of Valid Cases  219   

 
 จากตารางท่ี 4.78 สรุปไดวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.32 ซ่ึงมากกวาระดับ

นัยสําคัญ(คา α= 0.05) ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 แสดงวาประสบการณในการทํางานไมมีผลกอใหเกดิ

อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน    
              4.6.4  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางโรงงานท่ีสังกัด กับผลของการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยใชขอมูลในการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 4.79 
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ตารางท่ี 4.79  แสดงจํานวน จําแนกตามโรงงานท่ีสังกัด และการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผลตอรางกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

โรงงานท่ีสังกัด 
(จํานวน) 

 อุบัติเหตุท่ีไดรับมีผลตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 

ทุพล
ภาพ
หรือ
พิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางสวน 

หยุด
งานเกิน 

3 วัน 

หยุด
งานไม
เกิน 3 
วัน 

ไมเคย 
ไดรับ 
อุบัติเหต ุ

รวม 

เรือเหล็ก 0 3 5 5 4 3 20 
ชางทอและหมอน้ํา 1 8 8 14 4 5 40 

โลหะแผน 0 6 10 21 4 7 48 
เช่ือมประสาน 0 4 11 31 9 14 69 

พนทรายและทาสี 0 4 15 16 7 10 42 
รวม 1 25 39 87 28 39 219 

 
                   ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ไดมีการตั้งสมมติฐานดังนี้ 

     H0:  ρ = 0  จํานวนอุบัติเหตุไมข้ึนกบัโรงงานท่ีสังกัด 

     H1:  ρ ≠ 0  จํานวนอุบัติเหตุข้ึนกับโรงงานท่ีสังกัด 

     จึงทําการทดสอบสมมติฐานและไดผลดังตารางท่ี 4.80 
 
ตารางท่ี 4.80  ผลการวิเคราะหระดับความสัมพันธของโรงงานท่ีสังกัด กับการไดรับอุบัติเหตุท่ีมีผล
ตอรางกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi‐Square  17.663 20 0.61 
Likelihood Ratio  16.672 20 0.67 

Linear‐by‐Linear Association  6.281 1 0.01 
N of Valid Cases  219   
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                     จากตารางท่ี 4.80 สรุปไดวาคา Pearson Chi-Square มีคาเทากับ 0.61 ซ่ึงมากกวาระดับ
นัยสําคัญ(คา α= 0.05) ดังนัน้ จึงยอมรับ H0 แสดงวาโรงงานท่ีสังกัดไมมีผลกอใหเกดิอุบัติเหตจุาก

การปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5   

สรุปผลการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง
(กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ)”  ในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความปลอดภัย
ในการปฎิบัติงานของชาง ท่ีสงผลทําใหเกิดการไดรับอันตรายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานข้ึน   เพ่ือจะ
นําไปสูการหาแนวทาง ในการเตรียมความพรอมเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของชางสังกัด
กรมอูทหารเรือในการซอมเรือรบและตอเรือรบในอนาคต ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย  และ
ขอเสนอแนะเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบแบบสอบถามในบทท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิจัย  โดยการศึกษา
ปจจัยเส่ียงของชางระดับตางๆ ใน 5 ดานตามหลักทฤษฎี โดมิโน ไดแก ภูมิหลังของบุคคล ความ
บกพรองของตัวบุคคล การกระทําท่ีไมปลอดภัยและสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุ 
และการไดรับบาดเจ็บและการสูญเสีย โดยผลจากแบบสอบถามของชางพบวา ในดานภูมิหลังของ
บุคคลนั้น ชางเปนจํานวนมากที่มีระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางานในระดับปาน
กลางซ่ึงสวนใหญมีความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยในงานซอมสรางเรือมากอนแตเม่ือปฎิบัติงาน
อาจมีการละเลยในดานความปลอดภัย อาจจะเปนปจจัยหนึ่งท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ ในดานความ
บกพรองของตัวบุคคล ชางสวนมาก ทราบวิธีปฏิบัติเพื่อการปองกันอุบัติเหตุ  แตอาจชะลาใจ โดยท่ี
การทํางานของชางแทท่ีจริงแลวยังไมดีนัก สําหรับเร่ืองการปองกันอุบัติเหตุ ดานการกระทําท่ีไม
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมท่ีไมปลอดภัย ชางสวนใหญ รูสึกวาตนเองรูสึกหงุดหงิด เม่ือลาและ
ปวดตามตัวจากการทํางาน ไมคอยใสใจในการสวมใสอุปกรณการปองกันอันตรายสวนบุคคลตางๆ 
เม่ือตองทํางานเส่ียง และเคยไดรับอันตรายจากการหยอกลอเลนกันกับเพื่อนขณะปฏิบัติงาน และท่ี
ทํางานก็ไมไดใหความสนใจในการอบรมเร่ืองความปลอดภัยในทุกเชาอีกดวย ชางสวนมากก็ไมมี
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย ซ่ึงลวนแลวแตเปนตนเหตุแหงการ
เกิดอุบัติเหตุท้ังส้ิน  
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5.2  ขอเสนอแนะ     
  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยของชางสังกัดกรมอูทหารเรือ และนําเสนอแนวทางเตรียม

ความพรอมและวิธีการแกไขเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานของชางระดับตางๆสําหรับโครงการ
ซอมเรือ และตอเรือรบ  ในอนาคต ท้ังนี้เพ่ือลดปจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ท่ีมีผลตอความปลอดภัย
ในการปฎิบัติงานของชาง  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

5.2.1  ควรมีการเผยแพรผลการวิจัยใหแกผูปฏิบัติงานชางในทุกระดับ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบ
ถึงปจจัยเส่ียงท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ โดยท่ัวถึงกัน ซ่ึงจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

5.2.2  ควรมีการฝกอบรมใหเจาหนาท่ีความปลอดภัย ใหมีความรูความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในแตละระดับ ในเร่ืองของการทําหนาท่ีคอยแนะนํา กํากับดูแล รับผิดชอบใหชางระดับตางๆ ไดรับ
ความปลอดภัยในการทํางาน และสํารวจตรวจสอบความไมปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนไดจากเคร่ืองจักร 
อุปกรณ และเคร่ืองมือตลอดจนสภาพแวดลอมในการทํางาน เสนอใหมีการปองกัน หรือแกไข
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางานใหไดมาตรฐานอยางเครงครัด 

5.2.3  จากผลการวิจัย การศึกษาที่มีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง พบวา โดย
สวนมากชางมีความรูพื้นฐานดานความปลอดภัยในการทํางานพอประมาณ  แตอาจจะละเลยหรือ
มองขามความปลอดภัยสวนบุคคล  ไมไดสวมอุปกรณการปองกันอันตราย  ตางๆ เม่ือตองทํางาน
เส่ียงทุกคร้ัง บางคร้ังอาจไมทราบวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ลวนแตเปนผลมาจากปจจัย
ทางดานสาเหตุท่ีเกิดจากคน     ดังนั้น ทางผูบังคับบัญชาและหัวหนานายชางจึงควรมีการตระหนัก
ในเร่ืองการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย ควรมีการฝกอบรม
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองใหแกชางระดับตางๆอยางสมํ่าเสมอ หรือมีการใชระบบการ
ฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหชางไดมีความรูและประสบการณในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน  ควร
เนนการรณรงคใหปลูกฝงจิตสํานึกและนิสัยในการใชและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ เพื่อการทํางานท่ี
งายข้ึน และไมกอใหเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึงจะสามารถลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานได  

5.2.4  แนวทางในการปองกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกับชาง ไดแก ควรมีการกําหนดนโยบายดาน
ความปลอดภัยใหผูปฏิบัติงานทุกระดับไดรับทราบ มีการอบรมดานความปลอดภัยใหแกชางทุก
ระดับอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง มีการวิเคราะหหาอุบัติเหตุและวิธีการแกไข ควรจัดหาเครื่อง
ปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางครบถวน  ผูบริหารทุกระดับช้ันและเจาหนาท่ีความปลอดภัย
จะตองมีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารการจัดการดานความปลอดภัยและใหความ
รวมมืออยางจริงจัง มีความเปนผูนําและเปนตัวอยางท่ีดีในการปฏิบัติงานดานความปลอดภัย เพื่อ
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เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกชางทุกระดับ ซ่ึงจะสงผลใหชางซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาเกิด
ความศรัทธาและใหความรวมมือในการสรางความปลอดภัยในการทํางานท่ีจะเกิดข้ึนไดเปนอยางดี 
 
5.3  ขอเสนอแนะเพื่อนําผลไปใช 

5.3.1  การวิจยัคร้ังตอไปควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับผูปฏิบัติงาน เกีย่วกับปจจัยดาน
ความตองการความปลอดภยัในการทํางานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียตอชีวติและทรัพยสิน 
รวมถึงการใหความรู ความเขาใจใหมากข้ึน 

5.3.2  ควรมีการวิจัยในทํานองเดียวกันท่ีเนนความสําคัญเพื่อมุงเนนใหทุกฝายมีจิตสํานึกและมี
ความเขาใจตอความเส่ียงของแตละดานเฉพาะใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางใน
การเพิ่มความปลอดภัยในการปฎิบัติงานใหมากยิ่งข้ึน 

5.3.3  ควรมีการใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากวธีิการใชแบบสอบถามอยาง
เดียว เชน การสัมภาษณ การสังเกต แบบประเมินความเส่ียง การจัดสัมมนา เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปน
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงานของชาง 

5.3.4 ควรมีการนํามาตรฐานความปลอดภยัอ่ืนๆ เขามาทดลองใชในงานวิจยัช้ินตอไป โดย
สวนมากใช 5 ส.ในการเปนมาตรฐานความดานความปลอดภัย ซ่ึงชางในระดับตางๆอาจจะมีความ
เคยชิน และยังไมปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยมากนัก โดยอาจจะนํามาตรฐานความปลอดภยั
อ่ืนๆ มาทดแทนมาตรฐานเดิม หรือใชควบคูกันไปกไ็ด เพื่อหาระบบมาตรฐานความปลอดภัยท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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   เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

ตอนท่ี 1 
ขอมูลเบื้องตนจากลักษณะสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   / ลงในชองวาง [    ] ดานหนาขอความท่ีทานตองการ 
ขอท่ี ขอคําถาม สําหรับผูวิจัย 
1 เพศ 

[    ]  1. ชาย         [    ]  2. หญิง 
[    ]  V1 

2 อายุ 
[    ]  1.  15 – 20 ป     [    ]  2.  21 – 25 ป 
[    ]  3.  26 – 30 ป       [    ]  4.  31 – 40 ป      [    ]  5.  41 ป ขึ้นไป 

[    ]  V2 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
[    ]  1. ระดับชางฝมือ                                      [    ]  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
[    ]  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                [    ]  4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

[    ]  5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   [    ]  6. ระดับปริญญาตรี 

[    ]  V3 

4 สถานภาพ 
[    ]  1. โสด              [    ]  2.  สมรส              [    ]  3.  มาย / หยา / แยกกันอยู       

[    ]  V4 

5 ประสบการณการทํางาน 
[    ]  1. นอยกวา 1 ป                                       [    ]  2. 1 – 5 ป 
[    ]  3. 6 – 10 ป                                              [    ]  4. ต้ังแต 10 ป ขึ้นไป 

[    ]  V5 

6 โรงงานท่ีทานสังกัด 
[    ]   1. โรงงานเรือเหล็ก                                [    ]  2. โรงงานชางทอและหมอนํ้า 
[    ]  3. โรงงานโลหะแผน                               [    ]  4. โรงงานเช่ือมประสาน 
[    ]  5. โรงงานพนทรายและทาสี                    [    ]  5.โรงงานชางตอเรือไมและใยแกว 

[    ] V6 

7 สถานท่ีทํางาน 
[    ]  1. อูแหง                                                [    ]  2. อูลอย  
[    ]  3. อูนํ้า                                                   [    ]  4. อูเรือแบบคานเรือ (Slip Way) 
[    ]  5. ลิฟท  (Ship Lift) 

[    ] V7 

8 อุบัติเหตุที่ทานไดรับหรือเคยเห็นมีระดับอันตรายที่รายแรงตอรางกายจากการ
ปฏิบัติงาน 
[    ]  1. ตาย                                                  [    ]  2. ทุพพลภาพหรือพิการ 
[    ]  3. สูญเสียอวัยวะบางสวน                   [    ]   4. หยุดงานเกิน 3 วัน 
[    ]  5. หยุดงานไมเกิน 3 วัน                      [    ]  6. ไมเคยไดรับอุบัติเหตุ 

[    ] V8 

DPU



 
115 

 

 

ตอนท่ี 2 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของชาง 

(กรณีศึกษา  กรมอูทหารเรือ) 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย /  ลงในชองวางตามระดับการเกิดอุบัติเหตุท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุใน

ดานตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
ผูวิจัย มากที่สุด 

5 
มาก 

4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

1. ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากคน 
1.1 ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัย      [    ] V9 
1.2 ปฏิบัติงานแทนผูอื่นโดยไมมีความชํานาญในการใช
เครื่องมือ เครื่องจักร 

     [    ] V10 

1.3 วางสิ่งของเครื่องมือและช้ินงานในบริเวณปฏิบัติงาน      [    ] V11 
1.4 ปฏิบัติงานนอกเหนือจากคําแนะนําของหัวหนานายชาง      [    ] V12 
1.5 ใชเครื่องมือผิดประเภทและไมถูกวิธี      [    ] V13 
1.6 ไมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่โรงงานจัด
ให เชน รองเทานิรภัย แวนนิรภัย ปล๊ักอุดหูและหมวดนิรภัย 
เปนตน 

     [    ] V14 

1.7 ฝนปฏิบัติงานในขณะที่รายกายออนเพลียหรือเจ็บปวย      [    ] V15 
1.8 ขาดทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน      [    ] V16 
1.9 ปฏิบัติงานดวยความประมาทเลินเลอ      [    ] V17 
1.10 เขาไปในบริเวณที่เปนพ้ืนที่อันตราย      [    ] V18 
2. ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพรองของเครื่องจักร 
2.1 โรงงานมีการฝกอบรมการใชเครื่องมือและอุปกรณ
ใหแกชาง 

     [    ] V19 

2.2 โรงงานมีการซอมบํารุงเครื่องจักรขณะที่เครื่องจักร
กําลังทํางาน 

     [    ] V20 

2.3 โรงงานมีการสอนหรือแนะนําวิธีการทํางานที่ปลอดภัย
ที่สุด 

     [    ] V21 

2.4 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน มีคุณภาพมาตรฐานตามความปลอดภัย 

     [    ] V22 

2.5 มีการตรวจสอบเคร่ืองจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ 

     [    ] V23 
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ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุใน
ดานตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
ผูวิจัย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

2.6 โรงงานมีการตรวจสภาพเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณตางๆ กอนการทํางานทุกครั้ง 

     [    ] V24 

2.7 มีการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไมถูกตองตาม
ประเภท 

     [    ] V25 

2.8 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตางๆ ไมถูกตองตาม
ประเภท 

     [    ] V26 

2.9 เครื่องจักรมีสภาพชํารุด ไมเหมาะแกการใชงาน      [    ] V27 
2.10 ขาดความรูและทักษะในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร      [    ] V28 
3. ดานปจจัยสาเหตุเกิดจากวิธีการทํางานเก่ียวกับความรอน การตัด การเช่ือม การบัดกรีตางๆ และปรากฏการณเหนือความ
คาดหมาย 
3.1 การทํางานตองเขาไปตัด/เช่ือมดานในที่คับแคบ ตอง
นอนกับพ้ืนหรือยืดแขนออกไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V29 
 

3.2 พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมเหมาะกับทาตัด/เช่ือม      [    ] V30 
3.3 ขณะปฏิบัติงานตัด/เช่ือมมีการใชสายไฟเช่ีอมพันตัวไว
ช่ัวคราว 

     [    ] V31 

3.4 เน่ืองจากตองทําการตัด/เช่ือมในที่แคบๆ เปนเวลานานๆ 
ทําใหปวดหลัง คอ และหัวเขาได 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V32 
 

3.5 กลามเน้ือบริเวณคออักเสบ เน่ืองจากตองสวมหมวก
นิรภัย หนากาก เวลาตัด/เช่ือมและตองเอียงคอใหตรงใน
การทํางาน 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V33 
 

3.6 ไดรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมือและขอมือขณะใชหิน
เจียระไนมือทํางานเปนเวลานานเกินไป 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V34 

 
3.7 ขณะทําการตัด/เช่ือมแตงกายรัดกุมเสมอ      [    ] V35 
3.8 ปฏิบัติงานขณะที่ช้ินงานกําลังรอนอยู      [    ] V36 
3.9 ผลกระทบเกิดจากแสงยูวี(แสงไฟตัด/เช่ือม)ทําใหเจ็บตา
ภายใน 30 นาที หรือ 24 ช่ัวโมง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V37 
 

3.10 ขณะตัด/เช่ือมช้ินงานมีฉากก้ันระหวางคนงานเพ่ือ
ปองกันไมใหรังสีไฟตัด/เช่ือมไปกระทบบุคคลอื่น 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V38 
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ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุใน
ดานตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
ผูวิจัย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

3.11 ขณะปฏิบัติงานตัด/เช่ือม  วางช้ินงานไมสมดุล ทําให
เศษช้ินงานกระเด็นใสตนเอง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

[    ] V39 
 

3.12 สะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกเสื้อผา และจะเห็นรอยแผลก็
ตอเมื่อแผลเย็นแลว 

     [    ] V40 

3.13 ขณะทําการตัด/เช่ือมเกิดฝนตก ทําใหตัวเปยกและเกิด
ไฟฟาช็อต 

     [    ] V41 

4. ดานปจจัยดานความปลอดภัยการจัดการและการวางผังโรงงาน 
4.1 สนับสนุนใหมีความรวมมือในองคประกอบตางๆ ของ
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     [    ] V42  

4.2 จัดใหมีสวนรวมระหวางผูแทนคนงานดานความ
ปลอดภัยในกระบวนการการบริหารความปลอดภัย 

     [    ] V43 

4.3 มีการฝกอบรมใหแกชางใหมในดานความปลอดภัยกอน
การปฏิบัติงาน 

     [    ] V44 

4.4 มีการจัดทําเอกสารเพื่อการวางแผนปองกันอันตราย      [    ] V45 
4.5 มีเจาหนาที่ดานความปลอดภัยในการทํางาน      [    ] V46 
4.6 มีการสงเสริมจิตสํานึกที่ดีในดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

     [    ] V47 

4.7 มีการสงเสริมทัศนคติที่ดีดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

     [    ] V48 

4.8 มีการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

     [    ] V49 

4.9 จัดใหมีหัวหนางานเปนผูรายงานเมื่อชางเกิดอุบัติเหตุ 
จากการทํางานและจัดเจาหนาที่ความปลอดภัยเปน
ผูดําเนินการสอบสวนเพื่อเสนอแนวทางแกไขและปองกัน
การเกิดซ้ํา 

     [    ] V50 

4.10 มีการนําปญหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะ
ปฏิบัติงานมาอภิปรายโดยเจาหนาที่นิรภัยการชาง 

     [    ] V51 

4.11 มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพ้ืนที่การทํางาน โดย
หัวหนาโรงงานและเจาหนาที่ดานความปลอดภัย 
 

     [    ] V52 
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ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในดาน
ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
ผูวิจัย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

4.12 มีการควบคุมงานที่เสี่ยงอันตรายโดยใหมีใบอนุญาต
ทํางานกอนที่จะเริ่มงานตัด,พับ,เช่ือมประกอบและการ
ทํางานในที่อันตราย 

     [    ] V53

4.13 มีการประชุมคณะกรรมการดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยทุก 1 เดือน 

     [    ] V54

4.14 มีการดําเนินงานบอกกลาวแนะนําดานความปลอดภัย
แกชางทุกวัน 

     [    ] V55

4.15 มีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําบนเรือตลอดเวลา      [    ] V56
4.16 ตรวจสอบถังดับเพลิงและอุปกรณในการระงับเหตุ
เพลิงไหมเปนประจําตามความถ่ีที่กําหนด เพ่ือเตรียมความ
พรอมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 

     [    ] V57 

4.17 ติดปาย,ขาวสาร,สัญญลักษณและโปสเตอรเก่ียวกับอาชี
วอนามัยเพ่ือเปนการปลุกจิตสํานึกดานความปลอดภัย 

     [    ] V58 

4.18 มีการแนะนําการซอมบํารุงและแนะนําชางในการใช
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

     [    ] V59 

4.19 มีการตรวจสอบเครนจากภายนอกกอนนําเขา
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทํางานทุกตัว 

     [    ] V60

4.20 มีการตรวจสอบดานความปลอดภัยเปนประจํา      [    ] V61 
4.21 มีการจัดใหมีระบบของการอนุญาตทํางานใชความรอน      [    ] V62 
4.22 มีการอบรมการทํางานบนที่สูง      [    ] V63 
4.23 มีการอบรมใชเครนเหนือศีรษะ      [    ] V64 
4.24 มีการอบรมการทํางานในที่อับอากาศ      [    ] V65 
4.25 มีการมอบหมายใหชางเขียนรายงานเก่ียวกับสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุทันทีและมีการสอบสวนจากคณะกรรมการ
ความปลอดภัย 

     [    ] V66 

4.26 จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลใหเหมาะกับสภาพการ
ทํางาน 

     [    ] V67 

4.27 มีการกําหนดพ้ืนท่ีทํางานแตละแผนกอยางชัดเจน      [    ] V68 
4.28 มีแผนภูมิแสดงกระบวนการผลิตแตละขั้นตอน      [    ] V69 
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ทานมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในดาน
ตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหตุ สําหรับ
ผูวิจัย มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
นอย 

2 
นอยท่ีสุด 

1 

4.29 มีระบบระบายอากาศเพ่ือขจัดสารเปนพิษ      [    ] V70 
4.30 มีการจัดเก็บวัตถุดิบแยกประเภทอยางชัดเจน      [    ] V71 
4.31 มีการรักษาบริเวณสภาพแวดลอมที่ทํางานอยาง
สม่ําเสมอ 

     [    ] V72 

 
ตอนท่ี 3 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
ในการจัดการปองกันอุบตัิเหตุท่ีมีผลตอความปลอดภยัในการปฎิบัตงิานของชาง 

(กรณีศึกษา  กรมอูทหารเรือ) 

คําชี้แจง  กรุณาตอบแบบสอบถามส้ันๆ พอเขาใจ 
1. ขอเสนอแนะปจจยัท่ัวๆ ไป ของบุคคลากรชาง 
           
            
2. ขอเสนอแนะปจจัยดานคนท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
           
            
3. ขอเสนอแนะปจจัยดานเคร่ืองจักรท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 

          
            
4. ขอเสนอแนะปจจัยดานวิธีการทํางานเก่ียวกับความรอน,การตัด,การเช่ือม,การบัดกรีตางๆ และ
ปรากฏการณเหนือความคาดหมาย ท่ีเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
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5. ขอเสนอแนะปจจัยดานความปลอดภัยการจัดการและการวางผังโรงงานที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน 
           
            
 
 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง ท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 
น.อ.เอกภาพ  สายโสภา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการทางวิศวกรรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย 
/หัวหนากองฝกการชางกลและปองกันความเสียหาย  กองการฝก กองเรือยุทธการ 

ผูวิจัย 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ – สกุล  นาวาเอก เอกภาพ  สายโสภา 

ประวัติการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  
   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวศิวกรรมไฟฟา 
   โรงเรียนนายเรือ  พ.ศ.2533 
 
ประวัติการทํางาน -  นายทหารไฟฟาอาวุธ เรือหลวงสูไพรินทร กองเรือตรวจอาว 
     กองเรือยุทธการ พ.ศ.2534 

-  นายทหารประจํากองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน 

 กรมส่ือสารทหารเรือ พ.ศ.2535 

-  นายทหารประจํากองอํานวยการส่ือสาร กองอํานวยการสื่อสาร  

 กรมส่ือสารทหารเรือ พ.ศ.2538 

-  นายทหารไฟฟาอาวุธ เรือหลวงสายบุรี กองเรือฟริเกตท่ี 2 

 กองเรือยุทธการ พ.ศ.2542 

-  นายชาง กองชาง กองเรือยทุธบริการ กองเรือยุทธการ พ.ศ.2545 

-  รองผูอํานวยการกองชาง กองเรือยุทธบริการ กองเรือยทุธการ พ.ศ.2548 

-  หัวหนากองฝกการชางกล และปองกันความเสียหาย กองการฝก 

 กองเรือยุทธการ พ.ศ.2551 
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