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บทคัดย่อ 

 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการพัฒนาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมและ

เตรียมการเพ่ือรองรับความเจริญไม่สามารถพัฒนาทันต่อเหตุการณ์ งานด้านการคุ้มครองป้องกันด้าน
สุขภาพอนามัยและดูแลด้านความปลอดภัยของคนงาน หรือผู้ประกอบการอาชีพทั้ง มวลโดย
เฉพาะงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่ออาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการท างานและเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย จ านวน 144 คน ค่าสถิติที่ใช้ค านวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์
สถิติโดยใช้ t-test และวิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ F-test ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม เช่น อายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา     
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว และตัวแปรที่ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม 
เช่น ระดับการศึกษา สถานภาพ ตัวแปรที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการ
ท างานในภาพรวม เช่น อายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว 
และตัวแปรที่ไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวม เช่น ระดับ
การศึกษา สถานภาพ  
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ผลการวิจัยเสนอแนะ คือ การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
ลูกจ้างต าแหน่งอื่น ๆ ในหน่วยงาน จัดท าคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
 
ค าส าคัญ : อาชีวอนามัย,ความปลอดภัยในการท างาน,พนักงานเก็บขนมูลฝอย,ส านักงานเขตคลองเตย  
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ABSTRACT 
 

The development of economy and society in Thailand is fostered in 
terms of industrial business in order to be ready for growing prosperity. 
Simultaneously, preventive healthcare is applied to care for the safety of workers 
and other people in all career fields, especially the ones whose work are related to 
occupational health and safety. 

This research has an objective of studying personal factors that have 
impacts on occupational health and safety in workplace. Also, problems and 
suggestions in the same aspect are studied. Samples in this research consisted of 144 
garbage collectors from KlongToey District Office. The statistical data were analyzed 
by using percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The results of the 
study were as follows: 1.) Factors affecting overall understanding of occupational 
health were age, position, work duration, alcohol consumption, smoking, underlying 
disease, etc. 2.) Factors not affecting overall understanding of occupational health 
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were education, marital status, etc. 3.) Factors affecting overall understanding of work 
environment were age, position, work duration, alcohol consumption, smoking, 
underlying disease, etc. 4.) Factors not affecting overall understanding of 
occupational safety were education, marital status, etc. 

These results suggest knowledge management for continuous 
improvement, knowledge extension for employees in other divisions, occupational 
health and safety in workplace handbook 
 

Keywords: occupational health, safety in workplace, garbage collectors from 
KlongToey District Office 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เล่มนี้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยและหน่วยงาน เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาเป็นแนวทางในการน าความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานสู่การปฏิบัติ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ให้ค าแนะน าในการท าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้           
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  ฤกขะเมธ ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

ขอขอบคุณพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่ได้ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท า ขอบคุณข้าราชการ กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ข้าราชการส านักอนามัย ข้าราชการฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ส านักงานเขตคลองเตย บิดาและครอบครัวที่เป็นก าลังใจ      
มาตลอด ให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
ในการใช้เป็นแนวทางเพ่ือปรับปรุงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท างาน ของลูกจ้างต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่น พนักงานกวาดถนน พนักงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล                 
พนักงานสวน ให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องการ
พัฒนาด้านธุรกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น การเตรียมการเพ่ือการรองรับความเจริญไม่
สามารถพัฒนาทันต่อเหตุการณ์งานด้านการคุ้มครองป้องกันด้านสุขภาพอนามัยและดูแลด้านความ
ปลอดภัยของคนงาน หรือผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนจะต้องด าเนินการ
โดยเฉพาะงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety) ซึ่ง
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึง
ความส าคัญท าให้งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีการพัฒนาตลอดเวลางานชีวอนามัย  และ
ความปลอดภัยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพทั้งมวล เช่น เกษตรกร ลูกจ้างที่ท างานในภาค
เกษตรกรรม พนักงาน คนงานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการบริการ 
พนักงานที่ท างานเกี่ยวกับสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การก่อสร้าง และการคมนาคม
ขนส่ง 

การด าเนินการของอุตสาหกรรมการผลิตมีการใช้แรงงานเป็นจ านวนมากแรงงานต้อง
ท างานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษภัยต่อสุขภาพร่างกาย มีความเครียดสูง เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัน
เนื่องจากการท างานมีการท างานซ้ าซาก ท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน เกิดความเมื่อยล้าเสี่ยง ต่อการ
เกิดอันตราย อุบัติเหตุการบาดเจ็บ การตาย ความรู้ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
พัฒนาขึ้นก็เพ่ือการป้องกัน ส่งเสริม คุ้มครองและธ ารงรักษาไว้เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพมี
สภาวะความสมบูรณ์ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ  สั งคมโดยปราศจากภัย อันตราย การบาดเจ็บ                
ความเสี่ยง และการสูญเสีย อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่น าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ เพราะหาก
ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากความเจ็บป่วยจากการท างานมีความปลอดภัยในการ
ท างาน ย่อมน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เกิดผลก าไรเพ่ิมขึ้น ส่งผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร สังคมและประเทศชาติ ดังนั้น บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนัก
และเห็นความส าคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงสภาพงานและจัดท ากฎระเบียบในการท างานให้เป็นมาตรฐาน 
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ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
พ.ศ. 25541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2554 มีผลบังคับใช้ 16 กรกฎาคม 255 สรุป
สาระส าคัญประกอบด้วย 8 หมวด 74 มาตรา หมวด 1 บททั่วไป ก าหนดหน้าที่  นายจ้าง/ลูกจ้าง 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยฯ แก่ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการ หมวด 2 การบริหาร การจัดการและ
การด าเนินการ  ด้านความปลอดภัย หมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หมวด 4 การควบคุม 
ก ากับ ดูแล หมวด 5 พนักงานตรวจความปลอดภัย หมวด 6 กองทุนความปลอดภัยฯ หมวด 7 
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ หมวด 8 บทลงโทษ 

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานเพ่ือการปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 (มาตรา 3 วรรคสอง หมายถึง ให้ส่วนราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี ้ โดยก าหนดเป็นตัวชี ้ว ัด ส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 และเพื่อ
เสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และ
สุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ20 ปี 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557- 2560) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัยแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557- 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน
(Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน และเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์กร ฝ่ายรักษาความสะอาด 

                                           
1 กลุ่มอาชีวอนามัย ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย, การอบรมเสริมสร้าง

ศักยภาพในการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือการปฏิบัติตาม
มาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม  ในการ
ท างาน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม, 2554), 5 – 20. 
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และสวนสาธารณะ2 ส านักงานเขตคลองเตยมีการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย การ
สูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   ท าให้มีลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน เช่น การเดินหกล้มขณะปฏิบัติงาน
และไม่สบายป่วยเป็นโรค เนื่องมาจากสภาพอากาศมลพิษ ฝุ่นละออง ควันพิษ จากการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ การบริโภคอาหาร ตรากตร าท างาน และเกษียณอายุราชการไปแล้วพบโรค เช่น 
โรคมะเร็งต่อมน้ าเหลือง โรคมะเร็งเต้านม  

เหตุผลที่เลือกส านักงานเขตคลองเตยท าการวิจัยเพราะมีชุมชนในพ้ืนที่ตามทะเบียน
บ้านและประชากรแฝง ที่ต้องจัดเก็บขยะมูลฝอย ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานโดยเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 8 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วันมีช่วงพักระหว่างวันพอสมควรประมาณ 20-30 นาที ปริมาณขยะที่ต้อง
จัดเก็บในแต่ละวัน ต่อรถเก็บขนมูลฝอย 1 คัน ประมาณ 4 - 5 ตัน จ านวนเที่ยวที่จัดเก็บในแต่ละวัน
ประมาณ 2 เที่ยว หรือคันรถ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป การเก็บขยะมีช่วงเวลาดังนี้ 05.00 - 16.00 
น.,08.00 - 12.00 น.,08.00 - 15.00น.,12.00 - 18.00 น., 20.00 - 09.00 น. เนื่องจากเวลาท างาน
เข้าเป็นกะ ท าให้การพักผ่อนไม่เป็นไปตามปกติคือตอนกลางคืนนอนพักผ่อน ท าให้ร่างกายไม่แข็งแรง
เจ็บป่วยได้ และการสัมผัสกับขยะโดยตรงทางปาก ทางระบบทางเดินหายใจ ทางผิวหนัง ในขณะ
ปฏิบัติงานมีค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประมาณปีละ 300,000.-บาท 
ปี งบประมาณ พ.ศ .  2558 ประมาณปีละ 400 ,000 . -บาท ปี งบประมาณ พ.ศ .  2559                                
ปีละ 500,000.-บาท 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในงานวิจัย (Research objectives) 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร น ามาเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
สู่การปฏิบัติ 

                                           
2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ, สัมภาษณ์โดย นาตยา  ประสานสงฆ์,

ส านักงานเขตคลองเตย, กรุงเทพฯ, 7 มีนาคม 2560. 
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1.3 ค าถามงานวิจัย (Research question) 

 
1.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลใดบ้างมีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 

 

1.4.1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว มีผลต่อความรู้  
ความเข้าใจเกี่ ยวกับอาชีวอนามัย ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

1.4.2 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว มีผลต่อความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยนี้ได้ท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาโดย

สอบถามพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างประจ า จ านวน 136 
คน มีลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 92 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 228 คน ก าหนดค่าจากตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ได้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 144 คน 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยจะศึกษาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยในการท างาน 

ขอบเขตด้านสถานที่ การศึกษานี้จะศึกษาเฉพาะพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงาน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

 

1.6.1 พนักงานทั่วไป(พนักงานเก็บขนมูลฝอย) (Garbage Collectors) หมายถึง 
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานครซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บขนมูลฝอยตามอาคารบ้านเรือน ตลาด สถานประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรม และมูลฝอยที่ตกค้างตามที่สาธารณะที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

1.6.2 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ปีที่พนักงานเข้าปฏิบัติงาน
ในฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

1.6.3 ขยะ หมายถึง สิ่งของที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็งจะเน่าเปื่อย
หรือไม่ก็ตาม รวมตลอดถึง เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ ฝุ่นละออง และเศษวัตถุที่ทิ้งแล้วจากบ้านเรือนที่พัก
อาศัย สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะ ตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม 

1.6.4 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่สวมใส่ลงบนอวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย หรือหลายส่วน เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ หรืออันตรายจาก
สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น เสียงดัง แสง สารเคมี ความร้อน การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นเข้า
ตา วัสดุหล่นกระแทก หรือทับ เป็นต้น 

1.6.5 การบาดเจ็บจากการท างาน (Occupational Injuries) หมายถึง การที่อวัยวะ
หรือส่วนของร่างกายถูกของมีคมบาด ได้รับการกระแทก ถูกหนีบหรือถูกดึงตกจากที่สูง หกล้มหรือ
ลื่นล้ม สารเคมีหรือกรด กระเด็นใส่ ปวด ตึง เคล็ดจากการออกแรงเกินก าลัง การท างานซ้ าซาก 
ท่าทางการท างานที่ผิดธรรมชาติและการท างานที่ต้องสัมผัสกับแรงสั่นสะเทือน ส่งผลให้เกิดความ
รุนแรงต่อพนักงานตั้งแต่เล็กน้อยสามารถท างานต่อได้โดยไม่ต้องหยุดงาน (หยุดงานเกิน 3 วันและ
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะบางส่วน ซึ่งการบาดเจ็บนั้นเป็นผลมาจากการ
ท างานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ท างานอย่างทันทีทันใดโดยไม่ตั้งใจ 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.7.1 ได้ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน เพ่ือดูแล
ตนเองก่อนปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงานเก็บมูลฝอย ให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ 
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1.7.2 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์วัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน เป็นข้อเสนอแนะจัดท าคู่มือเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 
การท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 

 

1.8 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                                                 

                    ตัวแปรอิสระ                                                                                                                            

                                                                               ตัวแปรตาม 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย, ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวอนามัย, นาตยา  ประสานสงฆ์ , 2560.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงาน
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 

1. การควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของ             
ผู้ประกอบอาชีพ 

2. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

3. สภาพแวดล้อมของการท างาน                  
ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย            
และความเสี่ยงใด ๆ                     

4. การด าเนินงานและก าหนด               
กิจกรรมด้านความปลอดภัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- การด ารงต าแหน่ง 

- ระยะเวลาการท างาน  

(อายุงาน) 

- ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ 

- โรคประจ าตัว 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ศึกษาตาม
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการวิจัยดังนี้ 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ 
2.3 การวัดและประเมินผลความรู้ 
2.4 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.5 การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน  ของ

กรุงเทพมหานคร 
2.6 ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
2 . 7  ฝ่ ายรั กษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านั ก งาน เขตคลอง เตย 

กรุงเทพมหานคร 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 

 
2.1.1 ความหมายของความรู้และความเข้าใจ ที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ มีดังนี้ 

ตามพจนานุกรมให้ความหมาย“ความรู้” ว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่า
เรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ และพจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ให้
ความหมายว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (fact) ความจริง(truth) กฎเกณฑ์  และข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์
ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากประสบการณ์ต่างๆ นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของความรู้ไว้ ดังนี้ 
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แสงจันทร์ โสภากาล1 ได้ให้ความหมายค าว่า ความรู้ หมายถึง ความรู้เป็นเรื่อง
เกีย่วกับการระลึกถึงเฉพาะเรื่อง วิธีการ กระบวนการหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ า 

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข2 ได้ให้ความหมายค าว่า ความรู้ หมายถึง การรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง เหตุการณ์ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกิดจากการสังเกต การศึกษา ประสบการณ์ทั้งในด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม 

ความรู้พ้ืนฐาน หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล ที่บุคคลได้จดจ าหรือเก็บรวบรวมไว้
และสามารถแสดงออกมาในเชิงพฤติกรรมที่สังเกตหรือวัดได้ 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ3 ได้ให้ความหมายค าว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมมนุษย์ใน
ด้านที่เก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริง การพัฒนาความสามารถทักษะทางสติปัญญา การใช้
วิจารณญาณของมนุษย์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

กล่าวโดยสรุป ความรู้ หมายถึง ระบบการรวบรวมความคิดข้อเท็จจริงของ
เรื่องราวและกระท าต่างๆที่บุคคลได้ประสบและเก็บสะสมไว้เป็นความจ าโดยจัดให้เป็นหมวดหมู่และ
ประมวลเอาสาระที่สอดคล้องกับความต้องการมาถ่ายทอดน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

2.1.2 ลักษณะของความรู้    

ความรู้4 ถือว่ามีความเป็นสากล คือปราศจากข้อจ ากัดในด้านเวลา สถานที่ และ       
อัตวิสัยที่แตกต่างกันของมนุษย์เป้าหมายของทฤษฎีความรู้ คือ การค้นหาความรู้ที่เป็นสิ่งสากล 
ความรู้จึงเป็นสิ่งที่คนแม้จะอยู่ต่างท้องที่ ต่างวัน เวลา มีลักษณะที่เหมือนกันคือความรู้จะต้องเป็น           
สิ่งที่เป็นจริงยิ่งกว่าเป็นเพียงการรับรู้ หรือความเชื่อของแต่ละคน หรือความเคยชิน และความเคยชิน
ของแต่ละคน หากแต่เป็นสิ่งที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นจริ ง องค์ความรู้จึงไม่เป็นเพียง

                                           
1 แสงจันทร์ โสภากาล, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ

องค์การบริหารส่วนต าบล,” (รายงานการวิจัยประจ าปี, สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา คณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2544), 15 – 16. 

2 สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่2, (ขอนแก่น:
ขอนแก่นการพิมพ์, 2539), 9. 

3 ประภาเพ็ญ สุวรรณ, การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย, (กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนา
พาณิช จ ากัด, 2526), 4.   

4
  wordpress.com, “ลักษณะของความรู้”, https://km436202.wordpress.com/part/ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2560). 
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ข้อเท็จจริงที่มนุษย์รับรู้ได้ องค์ความรู้ ประกอบด้วยความคิด หรือข้อความที่จะบ่งบอกคุณลักษณะ
ของสิ่งหนึ่งว่า สิ่งนั้นคืออะไร หรือมีลักษณะอย่างไร โดยที่แนวคิดได้รับการพิสูจน์ โดยวิธีการที่เชื่อถือ
ได้อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง ดังนั้นองค์ความรู้จึงเป็นแนวคิดที่ถูกต้อง แนวคิดที่ได้รับ
การยืนยันความถูกต้องจะยังคงอยู่เป็นองค์ความรู้ต่อไป หรือเป็นความรู้ที่เชื่อถือได้มากหรือน้อยตาม
ความหนักแน่นของหลักฐานที่สนับสนุนแนวคิดนั้น ส่วนแนวคิดที่ขาดหลักฐานยืนยันความถูกต้องจะ
ถูกท าลายไปโดยอภิปราย 

2.1.3 ที่มาของความรู้ 

ความรู้เป็นสิ่งสากล กระบวนการค้นหาความรู้เป็นกระบวนการสากลที่มนุษย์แต่
ละคน สามารถแสวงหาความรู้ โดยทั่วไปมนุษย์เราสามารถรู้ได้จาก 

1. การใช้ประสบการณ์จริง คือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลได้ประสบมาโดย
ผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย และรับรู้จากประสบการณ์ว่าเป็นเช่นนั้น
จริง ซึ่งนักวิชาการกลุ่มประจักษ์นิยม เชื่อว่าเป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่เชื่อถือได้มากท่ีสุด 

2. การให้เหตุผล เป็นอีกทางหนึ่งแห่งการได้มาซึ่งความรู้ ทางปรัชญาเรียก               
การยึดถือการใช้เหตุผลว่าเป็นเหตุผลนิยม ในกระบวนการใช้เหตุผลเพ่ือสรุปนั้น มีวิธีการที่ส าคัญอยู่ 
2 วิธี 

2.1 การใช้เหตุผลแบบนิรนัย เป็นการสรุปจากประโยคอ้าง ถ้าประโยคอ้าง             
เป็นจริง ข้อสรุปจะเป็นจริงไปด้วย 

2.2 การใช้เหตุผลแบบอุปนัย เป็นการสรุปโดยอาศัยประโยคอ้างเป็นเหตุผล
ในการสรุปถ้าประโยคนั้นเป็นจริง ข้อสรุปมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงจากผู้รู้บอกการอ้างอิงถึงผู้รู้นั้น              
แท้จริงแล้ว ผู้รู้ย่อมได้ความรู้มาจากทางใดทางหนึ่ง 

2.3 การหยั่งรู้  คือความรู้หรือความเห็นแจ้งที่ เกิดขึ้นมาโดยสภาวะที่
เหมาะสม บางครั้งไม่เหมาะสมที่จะนับเข้าว่าเป็นแหล่งที่มาของความรู้ที่ส าคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เกิด
ขึ้นมาจากการตัดสินใจและมีพ้ืนฐานอยู่กับประสบการณ์หรือกระบวนการใช้เหตุผล ความรู้ที่ได้มา
จากการหยั่งรู้เชื่อถือได้น้อย 

2.1.4 ประเภทความรู้  

ตามตัวแบบของเซกิ (SECI Model) ความรู้ทั้งแบบแฝงเร้นและแบบชัดแจ้งจะมี
การแปรเปลี่ยนถ่ายทอดไปตามกลไกต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดความรู้ การผสาน
ความรู้ และการซึมซับความรู้ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 
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1. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็น
ตัวอักษร เช่นคู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ต ารา  

2. ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวตน ไม่ได้ถอด
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ความรู้ที่ส าคัญส่วน
ใหญ่มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนท างาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกันสร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน 

บลูม (Bloom) 5 ได้ให้ความหมายค าว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทาง
ปัญญาและทักษะ ได้แก่ ความสามารถในการที่จะให้ความหมายค า (การแปล) ความสามารถในการ
เข้าใจ ความหมายในการคิด (การตีความ) ความสามารถในการคาดคะเนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การกระท า (การประเมินค่า)  

จักรกริช  ใจดี6 ได้ให้ความหมายค าว่า ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง 
ความสามารถจับใจความความส าคัญของเรื่องราวต่างๆ ได้ทั้ง ภาษา รหัส สัญลักษณ์ ทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม แบ่งเป็นการแปลความ ตีความ และการขยายความ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การแปลความ คือความสามารถในการจับใจความให้ถูกต้องกับสิ่งที่สื่อ
ความหมายหรือความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่ง หรือจาก
การสื่อสารรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 

2. การตีความ คือ ความสามารถในการอธิบาย หรือแปลงความหมายหลายๆ อัน
มาเรียบเรียงโดยท าการจัดระเบียบ สรุปเป็นเนื้อความใหม่ โดยยึดเนื้อความเดิมเป็นหลักไม่ต้องอาศัย
หลักเกณฑ์อ่ืนใดมาใช้ 

                                           
5 S.B Bloom, Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I : The Cognitive 

Domain. (New York: David McKay, 1956),  อ้างถึงใน ศิพล รื่นใจชน, “ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ของประชาชนเกี่ยวกับธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์: กรณศีึกษาประชาชน หมู่ 1 ต าบล
ท่ามะขาม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549), 10. 

 6 จักรกริช  ใจดี, “ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตร,”, 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542),บทคดัย่อ. 
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3. การขยายความ คือ ความสามารถที่ขยายเนื้อหาข้อมูลที่รับรู้มาให้มากขึ้นหรือ
เป็นความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างดี โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิง
หรือแนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล 

กล่าวโดยสรุป ความเข้าใจ หมายถึง การสามารถรับรู้ จับใจความส าคัญของ
เรื่องราวโดยการแปลความ การตีความ หรือขยายความ ออกมาได้อย่างมีเหตุผลถูกต้อง 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจ 
 

ความรู้ ถือเป็นสิ่งส าคัญต่อกระบวนการการจัดสรรระบบความคิดและความเข้าใจของ
มนุษย์ทฤษฎีที่ส าคัญต่อองค์ความรู้ มีทฤษฎีที่น่าสนใจ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีเหตุผลนิยม และทฤษฎี
เชิงประจักษ์หรือประสบการณ์นิยม7 

1. ทฤษฎีเหตุผลนิยม (Rationalism) ทฤษฎีนี้ให้แนวคิดว่าความรู้ของมนุษย์นั้นมีมาแต่
เกิดโดยความรู้จะเริ่มต้นจากความเชื่อถือ เชื่อในความจริงโดยเฉพาะความจริงที่ตายตัว (Absolutely 
truth) ซึ่งความรู้เหล่านี้ได้มาจากเหตุผลทางความคิดไม่ใช่ได้มาโดยประสบการณ์หรือประสาทสัมผัส
โดย  มองว่าประสบการณ์เป็นเพียงอุปกรณ์ท่ีเสริมให้เกิดความรู้ 

2. ทฤษฎีเชิงประจักษ์นิยมหรือประสบการณ์นิยม (Empiricism) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าความรู้
มิใช่สิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดแต่เกิดจากประสบการณ์ ดังนั้นความรู้จึงต้องเกิดจากการเรียนรู้ แต่ไม่ว่าจะ
เป็นทฤษฎีไหนก็ตามต่างก็ให้ความส าคัญกับความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญที่สุดต่อมนุษย์ใน
การท าความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยได้น าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ               
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ จะพบว่าความเข้าใจเป็นพฤติกรรมด้านความรู้อย่างหนึ่ง                  
ของบุคคล บลูม (Bloom,อ้างถึงใน แสงจันทร์โสภากาล)8ได้แบ่งระดับความรู้ (Cognitive Domain)                   
เป็น 6 ระดับ โดยเรียงจากพฤติกรรมขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากดังนี้ 

                                           
7 วิทย์ วิศทเวทย์, ปรัชญาทั่วไป มนุษย์โลกและความหมายของชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, 2537), 113 – 115. 
8 อรอุมา  พัชรวรภาส, “ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของข้าราชการพลเรือนเกี่ยวกับการ

ปฏิรูประบบราชการ : กรณีศึกษาข้าราชการพลเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร,” (รายงานการวิจัย
ประจ าปี, ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547), 41 – 42.    
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1. ความรู้ (Knowledge) พฤติกรรมที่เกี่ยวกับความสามารถในการจดจ า โดยการ 
นึกได้ มองเห็นได้ยิน ได้ฟัง ความรู้ ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ปัญหา มาตรฐาน 
ความรู้นี้เป็นเรื่องราวของการจดจ าหรือระลึกได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้ความคิดที่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้
สมอง การจ าหรือระลึกได้ กระบวนการที่ส าคัญทางจิตวิทยาและเป็นขั้นตอนที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่
ก่อเกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล 

2. ความเข้าใจ (Comprehensive) เป็นความสามารถในการสื่อความหมาย ทั้งให้
ผู้อ่านรู้เจตนาของตนและตนเองรู้ความหมายความปรารถนาของผู้อื่น 

3. การน าไปใช้ (Application) การน าความรู้ความจ าและความเข้าใจไปใช้ในการ
แก้ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างได้ผล 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวใด ๆ 
ออกเป็นส่วนย่อย 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนย่อย ๆ ให้
เข้ากันได้เป็นเรื่องราวเป็นความสามารถในการพิจารณาเรื่องราวในหลายๆ ลักษณะแล้วน ามา
จัดระบบโครงสร้างเสียใหม่ให้เกิดสิ่งใหม่ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม 

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา โดย
อาศัยหลักเกณฑ์(criteria) และมาตรฐาน (Standard) ที่วางไว้ 
 

2.3 การวัดและประเมินผลความรู้  

 

การวัดความรู้ เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือ
ประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับค าสอน  การบอกกล่าว  
การฝึกฝนของผู้สอน รวมทั้งจากต าราและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยค าถามวัดความรู้ แบ่งออกเป็น           
3 ชนิด9 คือ 

                                           
9
  วิกรม  อารีราษฎร์, “ความพร้อมของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ในการ

ย้ายที่ท าการจากท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ (ดอนเมือง) ไปสู่ท่าอากาศยานสากลสุวรรณภูมิ,”       
( วิ ทยานิพนธ์ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิช ารั ฐประศาสนศาสตร์  คณะรั ฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), 7 – 10. 
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1. ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง  เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ของ
เรื่องราวทั้งหลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศัพท์ นิยาม กฎ ความจริง หรือ
รายละเอียดของเนื้อหาต่าง ๆ  

2. ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ตามแบบแผน 
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น ถามระเบียบแบบแผน  ล าดับขั้น  แนวโน้มการจัดประเภท
และหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ  

3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือหลักการ
ของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม  เพ่ือรวบรวมและสรุปลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจของ
เนื้อหา  

การวัดความรู้ส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือประเภท
ข้อเขียนที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

1. แบบอัตนัย หรือแบบความเรียง โดยให้เขียนตอบเป็นข้อความสั้น ๆ ไม่เกิน                     
1 - 2 บรรทัด หรือเป็นข้อ ๆ ตามความเหมาะสม 

 2. แบบปรนัย แบ่งเป็น 
2.1 แบบเติมค า หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์เป็นการวัดความสามารถในการหาค า 

หรือข้อความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคที่ก าหนดให้ถูกต้องแม่นย า โดยไม่มีค าตอบใดชี้น า       
มาก่อน 

2.2 แบบถูก-ผิด เป็นการวัดความสามารถในการพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่า
ถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถที่เรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวัดความจ าและความคิดใน
การออกแบบทดสอบควรต้องพิจารณาถึงข้อความจะต้องชัดเจน ถูกหรือผิดเพียงเรื่องเดียว                  
สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ 

2.3 แบบจับคู่เป็นลักษณะการวางข้อเท็จจริง เงื่อนไข ค า ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ไว้  
2 ด้านขนานกัน เป็นแถวตั้ง 2 แถว แล้วให้อ่านดูข้อเท็จจริงในแถวตั้งด้านหนึ่งว่ามีความเกี่ยวข้อง 
จับคู่ได้พอดีกับข้อเท็จจริงในอีกแถวตั้งหนึ่ง โดยทั่วไปจะก าหนดให้ตัวเลือกในแถวตั้งด้านหนึ่งน้อย
กว่าอีกด้านหนึ่ง เพ่ือให้ได้ใช้ความสามารถในการจับคู่มากขึ้น                                           

2.4 แบบเลือกตอบเป็นข้อสอบที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถวัดได้
ครอบคลุมจุดประสงค์และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลักษณะของข้อสอบประกอบด้วยส่วนข้อค าถาม 
และตัวเลือก โดยตัวเลือกจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวถูก และตัวเลือกที่เป็นตัวลวง ผู้เขียนข้อสอบต้องมี
ความรู้ในวิชานั้นอย่างลึกซึ้ง และรู้วิธีการเขียนข้อสอบ โดยมีข้อควรพิจารณา คือ ในส่วนข้อค าถาม
ต้องชัดเจนเพียงหนึ่งเรื่อง ภาษาที่ใช้กะทัดรัดเหมาะสมกับระดับของผู้ตอบ ไม่ควรถามค าถามแบบ
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ท่องจ า และในส่วนตัวเลือกควรมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียวที่มีความกะทัดรัด ไม่ชี้น าหรือ             
แนะค าตอบ มีความเป็นอิสระจากกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียงตามล าดับตามปริมาณหรือ
ตัวเลข ตัวลวงต้องมีความเป็นไปได้และก าหนดจ านวนตัวเลือก 4 หรือ 5 ตัวเลือก 

 

2.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 

ผู้วิจัยได้สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน10

ประกอบด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่น าไปสู่
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆเพราะหากผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีปราศจาก
ความเจ็บป่วยจากการท างาน มีความปลอดภัยในการท างานย่อมน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิตมีความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุเกิดผลก าไรเพ่ิมขึ้นส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรสังคมและประเทศชาติ
ดังนั้น บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างานด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดปรับปรุงสภาพงาน
และจัดท ากฎระเบียบในการท างานให้เป็นมาตรฐาน 

  

2.4.1 ความหมายของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

    รากฐานของค าว่า “อาชีวอนามัย” ค าว่าอาชีวอนามัยมาจากค าสองค า
ผสมผสานกัน 

             • อาชีวะ (Occupation) : หมายถึงบุคคลที่ประกอบสัมมาชีพหรือคนที่ประกอบ
อาชีพทั้งมวล 

          • อนามัย (Health) : หมายถึงสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ที่สุขสมบูรณ์ของ                     
ผู้ประกอบอาชีพ  

          เมื่อน าสองค านี้มารวมกันเป็นค าว่าอาชีวอนามัย หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ                
การควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งหมดเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

                                           
 10 จันทร์จารี เกตุมาโร, อาชีวอนามัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2556) ,1 – 34. 
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ส่งเสริมสุขภาพอนามัยรวมทั้งการด ารงคงไว้ซึ่งสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพ
ทุกอาชีพ 

 ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึงสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจาก
ภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย (Danger) และความเสี่ยงใดๆ (Risk) ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถ
ควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการท างานที่มีผลต่อสุขภาพการบาดเจ็บ การพิการ การตาย มีการ
ด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพ่ือให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงน้อยสุดเท่าที่จะ
ท าได ้

2.4.2 สิ่งแวดล้อมการท างาน 

หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวคนท างาน/ผู้ประกอบอาชีพในขณะท างาน เช่น 
หัวหน้างานเพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักร แสง เสียง อุณหภูมิ สามารถแบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 

1. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง 
ความดันบรรยากาศ การสั่นสะเทือน  

2. สิ่งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) ได้แก่ สารเคมีทุกชนิดที่ใช้
ในการท างาน 

3. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) เช่น เชื้อโรค สัตว์ และ          
ฝุ่นพืชต่าง ๆ 

4. สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม(Psychosocial Environment) เช่น 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสถานที่ท างาน ค่าตอบแทน ลักษณะการท างาน 

2.4.3 สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย (Health Hazard)   

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมการท างานขึ้นกับว่าสามารถท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเรียก
สิ่งแวดล้อมการท างานที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานว่า “สิ่งคุกคามสุขภาพ
อนามัย (Health Hazard)” ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

         1.สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางกายภาพ (PhysicalHealth Hazard)ได้แก่   
1) อุณหภูมิ (Temperature)  เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงเป็นอันดับแรก ใน

สถานประกอบการเพราะมีผลต่อสุขภาพ ปริมาณงาน รวมถึงลักษณะการท างานของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
ร่างกายจะมีกลไกในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่อยู่เสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดล้อม ร่างกายจะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ถ้าร่างกายไม่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาวะ
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สมดุลได้จะส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นมา เช่น เป็นลม อ่อนเพลีย ตะคริวจากความร้อน เนื้อเยื่อ
ขาดเลือดไปเลี้ยงจากการปฏิบัติงานในอุณหภูมิที่มีความเย็นกว่าปกติเป็นเวลานาน 

2) แสง (Light) แสงมีความส าคัญต่องานที่ท า โดยขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน           
แต่ละประเภท ถ้าแสงสว่างที่จ้าเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอาการตาลาย ปวดศีรษะ และถ้าแสงสว่าง
น้อยเกินไป ส่งผลให้เกิดความเมื่อยล้าต่อตา อาจน ามาสู่การเกิดอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการ             
ท างานได้ 

3) เสียง (Noise) เสียงที่จัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือเสียงที่มีความดังเกิน            
90 เดซิเบลเอ ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยิน ต่อสุขภาพและจิตใจ เช่น โรคหัวใจ หูอ้ือ หูหนวก 
เครียด ความดันโลหิตสูง  

4) ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure) ที่เปลี่ยนไปจากปกติจะ
ก่อให้เกิดการคุกคามสุขภาพอนามัย ได้แก่ ความดันบรรยากาศสูงจะพบให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใต้น้ าอาจ
เกิดฟองของก๊าซไนโตรเจนเข้าไปในกระแสเลือด และเข้าไปอยู่ตามข้อและใต้ชั้นกล้ามเนื้อ ท าให้เป็น
ตะคริวอย่างรุนแรง บางรายเข้าไปอุดตันเส้นเลือดในสมองส่งผลให้เสียชีวิตได้ ส่วนความดัน
บรรยากาศต่ าจะพบในผู้ที่ท างานในที่สูง เช่นบนเครื่องบิน บนภูเขา ท าให้ เกิดอาการเวียนศีรษะ 
อ่อนเพลีย เนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองลดน้อยลง 

5) ความสั่ นสะเทือน (Vibration)การท างานที่ เกี่ ยวข้องกับการจับถือ
เครื่องจักรกลที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีความสั่นสะเทือนเป็นระยะเวลานาน เช่น เครื่อง
เจาะเครื่องตัด ท าให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือขัดข้อง ท าให้เกิดเนื้อเยื่อขาดเลือดไป
เลี้ยง   มีอาการชาปวด เนื้อเยื่อมีการตาย  

6) รั งสี  (Radiation)  ที่ มี อันตรายต่อมนุษย์  เช่น  รั ง สี อัลตราไวโอเลต 
กัมมันตภาพรังสี ซึ่งถ้าได้รับนาน จะเกิดการท าลายของเนื้อเยื่อ อาจกลายเป็นมะเร็งได ้

2. สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางเคมี (Chemical Health Hazard)   
สารเคมีเป็นเคมีธาตุ ทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น จะอยู่ในรูป

ต่างๆ ได้แก่ฝุ่น (Dust) ไอระเหย (Vapor) ละออง (Mist) ฟูม (Fume) ก๊าซ (Gas) ตัวท าละลาย 
(Solvent) และควัน (Smoke) สารเคมี ในสภาวะต่างๆ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ช่องทาง คือ ผ่าน
ระบบทางเดินหายใจผ่านทางผิวหนัง ผ่านทางปาก 

1) การหายใจผ่านระบบทางเดินหายใจ สารบางชนิดระคายเคืองและเป็น
อันตรายต่อเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนตัว และทางเดินหายใจส่วนปลาย สารเคมีบางชนิดไม่ก่อให้เกิด
การ    ระคายเคือง แต่จะแทรกผ่านเข้าไปในส่วนลึกๆ ของปอด จนท าให้ปอดได้รับอันตราย หรืออาจ
ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดโดยที่ผู้สัมผัสไม่รู้ตัว 
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2) การดูดซึมผ่านทางผิวหนัง ความหนาของผิวหนังและการปิดคลุมด้วยเหงื่อ
และไขมันโดยธรรมชาติ เป็นการป้องกันสารเคมีได้ในระดับหนึ่ง แต่ความสามารถในการละลายไขมัน
ของสารเคมี จะท าให้สารเคมีถูกดูดซึมผ่านผิวหนังได้ ถ้าผิวหนังเป็นแผลถลอกจะท าให้สารเคมีถูกดูด
ซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น เมื่อผิวหนังเกิดปฏิกิริยาจะมีอาการแพ้เกิดขึ้น ลักษณะคล้ายผิวหนัง
อักเสบหรือเป็นแผลพุพองได้ 

3) การบริโภคผ่านทางปาก สารเคมีอาจถูกกลืนกินเข้าไปได้ โดยตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจเกิดพิษในร่างกาย เนื่องจากร่างกายประกอบด้วยอวัยวะในระบบต่าง ๆ หากระบบในร่างกาย
ตั้งแต่หนึ่งระบบข้ึนไปมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารเคมี แล้วท าให้เกิดพิษ อาจจะแพร่กระจายไประบบ
อ่ืน เช่น พิษต่อตับท าให้เกิดตับแข็ง พิษต่อไตท าให้เกิดไตวาย พิษต่อระบบประสาทท าให้ระบบ
ประสาทท างานล้มเหลว 

3.สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางชีวภาพ (Biological Health Hazard) 
คือ สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยที่เป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่จุลินทรีย์ต่างๆ เช่น เชื้อรา 

เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค และฝุ่นจากพืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดโรคติดเชื้อ 
หรือโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ ได้ รวมทั้งสัตว์มีพิษชนิดต่าง ๆ ด้วย ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 

4.สิ่งคุกคามสุขภาพอนามัยทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Health 
Hazard) 

คือ สิ่งแวดล้อมในการท างานที่สามารถก่อให้เกิดสภาวะเครียด เนื่องจากจิตใจ
หรืออารมณ์ท่ีได้รับความบีบคั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย มีสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1) เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่องาน เกิดจากความต้องการพ้ืนฐานไม่ได้รับการ
ตอบสนองที่เหมาะสม เช่น  ค่าจ้างต่ า ความไม่มีมนุษย์สัมพันธ์ของหัวหน้าและผู้ร่วมงาน การท างาน
ที่ซ้ าซาก 

2) เกิดความกดดันจากสภาพงานที่ไม่เหมาะสม เช่น การท างานเป็นผลัดที่
นอกเหนือจากเวลาปกติ ส่งผลให้ความกดดันต่อกลไกของร่างกายท าให้สุขภาพเสื่อมโทรม มีอาการ
โรคกระเพาะ จากการรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา โรคหัวใจจากระบบการไหลเวียนเลื อด
เปลี่ยนแปลง และโรคประสาท 

3) เกิดอุบัติเหตุจากปัญหาจิตวิทยาสังคม เช่น งานบางอย่างที่มีความซ้ าซาก
จ าเจและเร่งรีบแข่งกับเวลา ท าให้เกิดการท างานผิดพลาด อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และผู้ปฏิบัติงาน
บางคนมีภาระความรับผิดชอบต่อครอบครัวและมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้ต้องดิ้นรนท างา 
มากขึ้น โดยการท างานนอกเวลา ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนล้า ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
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2.4.4 สิ่งคุกคามสุขภาพทางการยศาสตร์ (Ergonomics Health Hazard) 
การยศาสตร์เป็นเรื่องการศึกษาสภาพการท างานที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมการท างานเป็นการพิจารณาว่าสถานที่ท างาน ได้มีการออกแบบหรือ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน มีความ
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงาน แทนที่จะบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานต้องทนฝืนปฏิบัติงานนั้น ๆ ได้แก่การเพ่ิม
ระดับความสูงของโต๊ะท างานให้สูงขึ้น เพ่ือพนักงานจะได้ไม่ต้องก้มโน้มตัวเข้าใกล้ชิ้นงาน ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการยศาสตร์ หรือนักการยศาสตร์ (Ergonomist) จึงเป็นผู้ที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ท างาน และการออกแบบงาน 

การยศาสตร์เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักการทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา เพ่ือขจัดสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุท าให้พนักงานเกิดความไม่สะดวกสบาย 
ปวดเมื่อย หรือมีสุขภาพอนามัยที่ไม่ดี เนื่องจากการท างานในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ การยศาสตร์จึง
สามารถน าไปใช้ในการป้องกันมิให้มีการออกแบบงานที่ไม่เหมาะสมที่อาจเกิดมีขึ้นในสถานที่ท างาน 
โดยให้มีการน าการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน เครื่องมือ หรือหน่วยงานที่ท างาน เช่น 
พนักงานที่ต้องใช้เครื่องมือในการท างาน ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายต่อระบบกล้ามเนื้อ กระดูกจะ
สามารถลดลงได้ 

2.4.5 ลักษณะงานด้านอาชีวอนามัย 
องค์การอนามัยโลก (World HealthOrganization,WHO) และองค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization,ILO) ได้ก าหนดลักษณะงานด้าน            
อาชีวอนามัยไว้ ประกอบด้วยลักษณะงาน 5 ประการส าคัญ ได้แก่ 

 1. การส่งเสริม (Promotion) หมายถึง การส่งเสริมและธ ารงรักษาไว้ เพ่ือให้
แรงงานทกุอาชีพมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่สมบูรณ์ และมีความเป็นอยู่ในสังคมที่ดี  

 2. การป้องกัน (Prevention) หมายถึง งานด้านป้องกันแรงงานไม่ให้มีสุขภาพ
อนามัยเสื่อมโทรมหรือผิดปกติอันมีสาเหตุอันเนื่องมาจากสภาพสภาวะการท างานที่ผิดปกติ            

3. การป้องกันคุ้มครอง (Protection) หมายถึง การปกป้องคนท างานในสถาน
ประกอบการหรือลูกจ้างไม่ให้ท างานที่เสี่ยงต่อสภาพการท างานที่อันตรายจนเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดปัญหาอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการท างาน 

4. การจัดการงาน (Placing) หมายถึง การจัดสภาพต่างๆของการท างานและ            
ปรับสภาพแรงงานให้ท างานในสิ่งแวดล้อมของการท างานที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกาย



Ref. code: 25595803010676PYG

19 
 

 

และจิตใจของแต่ละคนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยค านึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆโดยการน าเอา
ด้านการลงทุนมาประกอบพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 

5. การปรับงานให้กับคนและปรับคนให้กับงาน (Adaptation) หมายถึงการปรับ
สภาพของงานและของคนให้สามารถท างานได้อย่างเหมาะสมค านึงถึงสภาพทางสรีระวิทยาของ
แรงงานมากที่สุดอยู่ในพ้ืนฐานของความแตกต่างกันของสภาพร่างกายและจิตใจพยายามเลือกจัดหา
งานให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแรงงานมากที่สุดเพ่ือประสิทธิภาพของงาน ท างานให้เกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2.4.6 เป้าหมายของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

งานอาชีวอนามัยเป็นงานสาธารณสุขแขนงหนึ่ง มีการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้
ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพโดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. เพ่ือป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ เนื่องจากการประกอบ
อาชีพ 

2. เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค เนื่องจากการประกอบอาชีพ 

3. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของผู้ประกอบอาชีพให้มีความสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

2.4.7 ประโยชน์ของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ช่วยป้องกันและควบคุมให้เกิดสภาพความปลอดภัยในการท างาน 

2. ช่วยลดความสูญเสียที่บั่นทอนกิจการของนายจ้าง เนื่องมาจากการเกิด
อุบัติเหตุ 

3. ช่วยลดผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมาหลังการประสบอันตรายจากการ
ท างาน 

4. ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตและอ านวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 

5. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อหลักมนุษยธรรม
ช่วยลดความสูญเสีย ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างาน ยังช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้สินค้า
ลดปัญหาการถูกกีดกันทางการค้ากับนานาประเทศ 
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2.4.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 
1. ทฤษฎีพลังงาน(Energy Cause Theory) เป็นที่ยอมรับกันมานาน โดยแฮดดัน 

(Haddon) ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ 2 ประการ คือ11 

(1) การบาดเจ็บ เกิดจากการที่พลังงานกระทบกับร่างกายคนในปริมาณที่สูง
เกินกว่าร่างกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายจะท าต่อแรงกระทบนั้นได้ เช่น แขนขาหัก เพราะถูก
กระทบจากรถชน ศีรษะแตกเนื่องจากวัตถุหล่นใส่ เกิดแผลไหม้จากกรดหรือด่า 

(2) การบาดเจ็บ เกิดจากการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างร่างกายหรือส่วนใด           
ส่วนหนึ่งของร่างกายกับแรงซึ่งมากระทบในลักษณะที่ผิดปกติ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการ
บาดเจ็บขึ้น เช่นการได้รับพิษจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การจมน้ า ท าให้ขาดอากาศหายใจ 

2. ทฤษฎีความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident-Proneness Theory)          
มีมุมมองว่าความเอนเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ หมายถึง ลักษณะบุคลิกภาพ มีแนวโน้มให้บุคคลได้รั บ
อุบัติเหตุ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 และมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านต่อๆ มาได้ศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติของคนที่มีส่วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งได้แยกประเภทบุคคลไว้เป็น 2 กลุ่มบุคคล 
ประเภทเอกซ์ มีความเอนเอียงที่จะไม่เกิดอุบัติเหตุ และบุคคลประเภทวาย มีความเอนเอียงที่จะเกิด
อุบัติเหตุ 

3. ทฤษฎีโดมิโน ล าดับขั้นตอนของการเกิดอุบัติเหตุ เปรียบเสมือนโดมิโน 5 ตัว      
วางเรียงอยู่ใกล้กัน เมื่อตัวที่หนึ่งล้มตัวถัดไปก็ล้มตามไปด้วย โดมิโนทั้ง 5 ตัว ได้แก่ 

(1) สภาพแวดล้อมหรือภูมิหลังของบุคค 

(2) ความบกพร่องของบุคคล 

      (3) การกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย 

(4) อุบัติเหตุ 

(5) การบาดเจ็บหรือความเสียหาย 

                                           
11 สุเวช  พิมน้ าเย็น, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, เอกสาร

ประกอบการบรรยายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย , (เชียงราย: วิทยาลัยเชียงราย, 2553),   
10- 14. 
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สภาพแวดล้อมทางสังคมหรือภูมิหลังของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว ฐานะ          
ความเป็นอยู่ การศึกษาอบรม มีผลต่อความบกพร่องของบุคคล เช่น การปลูกฝังแบบผิด ๆ ท าให้
บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องด้าน ความปลอดภัย มีนิสัยชอบเสี่ยง มักง่าย จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายในที่สุด มีผู้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “ห่วงโซ่ของอุบัติเหตุ”(Accident Chain)  

4. ทฤษฎีรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุของกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนามากขึ้น 
เนื่องจากได้มีการน าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการป้องกันประเทศ และได้ศึกษาเทคโนโลยี    
ทางด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับเทคโนโลยีใน      
การผลิตและการใช้ด้วยรูปแบบที่น าเสนอนี้เป็นรูปแบบที่แสดงถึงการเกิดอุบัติเหตุ สรุปได้ว่าสาเหตุ
ของการเกดิอุบัติเหตุแบ่งได้ 3 ประการ คือ 

(1) ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน 

(2) ความผิดพลาดของระบบ 

(3) ความผิดพลาดในการบริหารจัดการ 

ดังนั้นการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุต้องป้องที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบ 
และมีการบริหารจัดการที่ดี 

5. ทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุจากหลายสาเหตุ (Multiple Causation Theory)           
บางต าราเรียกว่า ทฤษฎีมูลเหตุเชิงซ้อน เสนอโดย ปีเตอร์เซน ในปี ค.ศ. 1971 (พ.ศ. 2514)            
มีความเห็นว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้ง เป็นผลมาจากการหลายๆ สาเหตุร่วมกัน ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึ่งเพียงอย่างเดียว จะพบว่าการกระท าที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นผลมาจากการขาดประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการที่ดีโอกาส
การเกิดอุบัติเหตุก็จะน้อยลงหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยเปรียบการเกิดอุบัติเหตุ มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่หรือที่เรียกว่า“ลูกโซ่ของอุบัติเหตุ”การเกิดอุบัติเหตุมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจาก “สาเหตุ
น า”และ “สาเหตุโดยตรง” 

6. แบบจ าลองสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย ฟรังค์ อี เบิร์ด ได้เสนอ
แบบจ าลองเกี่ยวกับการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสีย เป็นรูปแบบที่ท าความเข้าใจง่าย
เป็นที่แพร่หลายและใช้ในงานอาชีวอนามัยอย่างกว้างขวางมีลักษณะคล้ายโดมิโนของ H.W.Heinrich 
แบบจ าลองเก่ียวกับการค้นหาสาเหตุ ของอุบัติเหตุและความสูญเสีย มาจากอุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ 
ไม่พึงประสงค์อันเป็นผลต่อเนื่องมาจาก สาเหตุพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดการควบคุมที่ดี  
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2.5 การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของกรุงเทพมหานคร  

 

เพื ่อการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรา 3 วรรคสอง แห ่งพระราชบ ัญญัต ิความปลอดภ ัย                
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554  (มาตรา 3 วรรคสอง หมายถึง ให้ส่วน
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ ่น และกิจการอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย             
อาช ีวอนาม ัยและสภาพแวดล ้อมในการท างานในหน่วยงานของตนไม ่ต่ ากว ่ามาตรฐาน                 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยก าหนดเป็น
ตัวชี ้ว ัด ส าหร ับการประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ ร ้อยละความส าเร ็จของการด าเนินการ             
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างาน และส ุขอนาม ัยที ่ด ีแก ่บ ุคลากรกร ุงเทพมหานคร ให ้สอดคล ้องกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที ่ 1 (พ.ศ. 2557 - 2560) ด้านที ่ 1 มหานครปลอดภัย               
แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557- 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการด าเนินการ      
ตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2554 ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติที ่ 4            
ด้านการพัฒนาองค์กร 

 

2.6 ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียนการจัดท า
แผนพัฒนาเขตการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การจัดให้มีและควบคุม
ตลาด ท่าเทียบเรือท่าข้าม และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ การสาธารณูปการ 
การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพการส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัด การ
ศึกษา การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและ           
การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา 
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การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของราษฎรการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การสาธารณสุข            
การอนามัยครอบครัว การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนกิจสถาน การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
อนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การผังเมืองการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
การควบคุมอาคารการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ การจัดเก็บรายได้
การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกรุงเทพมหานครและหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายมีหน่วยงาน 10 ฝ่ายดังนี้ คือ 1.ฝ่ายปกครอง 
2.ฝ่ายทะเบียน 3.ฝ่ายโยธา 4.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 5.ฝ่ายรายได้ 6.ฝ่ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ 7.ฝ่ายการศึกษา 8.ฝ่ายการคลัง 9.ฝ่ายเทศกิจ 10.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังคม โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

ผู้อ านวยการสูง(ผู้อ านวยการเขต) 

  

ผู้อ านวยการต้น(ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต) ผู้อ านวยการต้น(ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต) 

    

          

 

ฝ่าย 

ปกครอง 

 

ฝ่าย 

ทะเบียน 

 

ฝ่าย 

โยธา 

ฝ่าย 

สิ่งแวดล้อม             
และสุขาภิบาล 

 

ฝ่าย 

รายได้ 

ฝ่าย 

รักษา               
ความสะอาด               

และสวนสาธารณะ 

 

ฝ่าย 

การศึกษา 

 

ฝ่ายการ
คลัง 

 

 

ฝ่าย 

เทศกิจ 

ฝ่าย              
พัฒนา

ชุมชนและ
สวัสดิการ

สังคม 

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างกรอบอัตราก าลังของส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร,  

ผู้ศึกษา, 2560. 
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1. ฝ่ายปกครองประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) เจ้า
พนักงานปกครองปฏิบัติการหรือช านาญการ พนักงานปกครองปฏิบัติงานหรือช านาญงาน นักจัดการ
ทั่วไปปฏิบัติการหรือช านาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงานหรือช านาญการ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือช านาญการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการหรือช านาญงาน เจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

2. ฝ่ายทะเบียนประกอบด้วย เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย)                                           
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการหรือช านาญการ พนักงานปกครองปฏิบัติงานหรือช านาญงาน            
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติหรือช านาญงาน 

3. ฝ่ายโยธาประกอบด้วย นักจัดการงานโยธาช านาญการพิเศษ หรือวิศวกรโยธา
ช านาญการพิเศษหรือสถาปนิกหรือหัวหน้าฝ่ายวิศวกรโยธาปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญ
การพิเศษ สถาปนิกปฏิบัติการหรือช านาญการหรือช านาญการพิเศษ นายช่างโยธาปฏิบัติงานหรือ
ช านาญงาน นายช่างส ารวจปฏิบัติงานหรือช านาญงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลประกอบด้วย นักวิชาการสุขาภิบาลช านาญการพิเศษ 
(หัวหน้าฝ่าย) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
หรือช านาญงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

5. ฝ่ายรายได้ประกอบด้วย นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงานหรือช านาญ
งานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะประกอบด้วย นักจัดการงานทั่วไปช านาญ
การพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงานหรือช านาญงาน เจ้าพนักงาน
การเกษตรปฏิบัติงานหรือช านาญงาน  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือช านาญงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

7. ฝ่ายการศึกษาประกอบด้วย นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ าย) 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการหรือช านาญการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือช านาญการนัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน   
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8. ฝ่ายการคลังประกอบด้วย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือช านาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

9. ฝ่ายเทศกิจประกอบด้วย เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) เจ้า
พนักงานเทศกิจปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงานหรือช านาญงาน นิติกร
ปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมประกอบด้วย นักพัฒนาสังคมช านาญการ
พิเศษ (หัวหน้าฝ่าย) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการหรือช านาญการ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
หรือช านาญงานนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการหรือช านาญการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการหรือช านาญ
การเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานหรือช านาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 
 

2.7 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สังกัดส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร     

 

 มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยการ
รักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยในแม่น้ าเจ้าพระยา เรือท่องเที่ยว และเรือ
สินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก
ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้การพิจารณาอนุญาตตัดและขุดย้ายต้นไม้ในที่สาธารณะ การจัดท าแผนการ
ปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน 
สถานที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตคลองเตย (ปัจจุบัน) กรุงเทพมหานคร 

 

ส านักงานเขต 

ผู้อ านวยการสูง (ผู้อ านวยการเขต) 

 

 

ผู้อ านวยการต้น (ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต)         

ผู้อ านวยการต้น (ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต)         

 

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 

นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ(หัวหน้าฝ่าย) 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการหรือช านาญการ 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือช านาญงาน 

ภาพที่ 2.2 แผนภูมิแสดงโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตคลองเตย, ผู้ศึกษา, 2560. 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกข้าราชการและลูกจ้างของฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

 

ข้าราชการ 

(คน) 

 

ร้อยละ 

พนักงาน            
เก็บขนมูลฝอย
(ลูกจ้างประจ า)
(คน) 

 

ร้อยละ 

พนักงาน             
เก็บขนมูลฝอย              
(ลูกจ้างช่ัวคราว)  

(คน) 

 

ร้อยละ 

จ านวนรวม
ข้าราชการ
และลูกจ้าง
(คน) 

 

ร้อยละ 

 

15 6.17 136 55.59 92 37.86 243 100 

ที่มา: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย. 

จากตารางที่ 2.1 พบว่าจ านวนข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 243 คนมี
ข้าราชการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.17 และพนักงานเก็บขนมูลฝอย จ านวน 228 คน 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 55.59 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.86 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานของฝ่าย
รักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครจ านวนทั้งหมด 37 
คัน ประกอบด้วย 

 

ชื่อรถยนต์ จ านวน (คัน) ร้อยละ 

รถอัด 12 ตัน 1 2.70 

รถอัด 5 ตัน 18 48.65 

รถอัด 2 ตัน 7 18.92 

รถอัด 10 ลูกบาศก์เมตร 2 5.41 

รถยกคอมแพ็กเตอร์ 1 2.70 

รถเปิดข้าง 1.5 ตัน 4 10.81 

รถรถยกถัง 1.5 ตัน 4 10.81 

 37 100 

ที่มา: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย. 

จากตารางที่ 2.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวนรถยนต์ทั้งหมด 37 คัน ที่ใช้ปฏิบัติงานเก็บ
ขนมูลฝอยในพ้ืนที่เขตคลองเตย ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
คลองเตย ประเภทรถอัด 5 ตัน จ านวน 18 คัน คิดเป็นร้อยละ 48.65 ประเภทรถอัด 2 ตัน จ านวน  
7 คัน คิดเป็นร้อยละ 18.92 ประเภทรถเปิดข้าง 1.5 ตัน จ านวน 4 คัน คิดเป็นร้อยละ 10.81 
ประเภทรถยกถัง จ านวน 4 คัน คิดเป็นร้อยละ 10.81 ประเภทรถอัด 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน      
2 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.41 ประเภทรถอัด 12 ตัน จ านวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ประเภท รถยก
คอมแพ็คเตอร์ จ านวน 1 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.70 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์การปฏิบัติงาน             
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานจัดหาเอง 

 

อุปกรณ์การปฏิบัติงาน ยี่ห้อ ราคา ร้อยละ 

รองเท้าบู๊ทสีด าคละไซด์ ASSORTED SIZE 185 11.97 

เสื้อก๊ักสะท้อนแสง               
ตาข่ายสีเขียว 

- 200 

 

12.95 

ถุงมือยาง EXTRA IHINSIZE 169 10.94 

หน้ากากอนามัย - 5 0.32 

ถุงมือเคลือบผิวยาง             
กันบาด 

- 99 6.41 

ถุงมือหนังเฟอร์ล้วน PROSIRY.S10 62 4.01 

ผ้ากันเปื้อน ARO APORN PVC GREEN 299 19.35 

ผ้าปิดจมูก แพ็ค 10 ชิ้น - 59 3.82 

แว่นตากันน้ าเข้าตา - 70 4.53 

ชุดกันฝน(กางเกง+เสื้อ) - 105 6.80 

เสื้อเกราะดามหลัง - 292 18.90 

  1,545 100 

ที่มา: ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร.  

จากตารางที่ 2.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,545 บาท จ านวนตามประเภทอุปกรณ์
การปฏิบัติงาน ที่หน่วยงานจัดหาเอง ผ้ากันเปื้อน จ านวนเงิน 299 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.35 เสื้อ
เกราะดามหลัง จ านวนเงิน 292 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.90 เสื้อกั๊กสะท้อนแสง ตาข่ายเขียว จ านวน
เงิน 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 รองเท้าบู๊ทสีด าคละไซน์ จ านวนเงิน 185 บาท คิดเป็นร้อยละ 
11.97 ถุงยางมือ จ านวนเงิน 169 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.94 ชุดกันฝน (กางเกง+เสื้อ) จ านวนเงิน 
105 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.80 ถุงมือเคลือบผิวยางกันบาด จ านวนเงิน 99 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 
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แว่นตากันน้ าเข้าตา จ านวนเงิน 70 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.53 ถุงมือหนังเฟอร์ล้วน จ านวนเงิน 62 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.01 ผ้าปิดจมูก แพ็ค 10 ชิ้น จ านวนเงิน 59 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 หน้ากาก
อนามัย จ านวนเงิน 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32 

จากตารางท่ี 2.4 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามประเภทอุปกรณ์การจัดเก็บขยะ                 
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย ที่หน่วยงานจัดหาเอง 
 

อุปกรณ์การจัดเก็บขยะ ยี่ห้อ ราคา ร้อยละ 

ถุงบรรจุแบบมีหูผูก ขนาด 
36 X 45 นิ้ว สีด า 

CMRT 90 5.30 

รถเข็นล้อเดียว - 890 52.41 
คราดตะกาวมือเสือ 
(คราดตะกุย 20 ขา) 

Green Tree 459 27.04 

พรั่วด้ามเหล็ก 509 MY 259 15.25 

  1,698 100 

ที่มา: ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร. 
จากตารางที่ 2.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,698 บาท จ าแนกตามประเภทอุปกรณ์

การจัดเก็บขยะ ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครที่หน่วยงาน
จัดหาเอง รถเข็นล้อเดียว จ านวนเงิน 890 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.41 คราดตะกาวมือเสือ(คราด
ตะกุย 20 ขา)  จ านวนเงิน  459 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.04 พรั่ วด้ามเหล็ก จ านวนเงิน               
259 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.25 ถุงบรรจุแบบมีหูผูก ขนาด 36 X 45 นิ้ว สีด า จ านวนเงิน 90 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.30 

จากตารางที่ 2.1 - ตารางที่ 2.4 ดังกล่าวข้างต้น ที่มาของข้อมูลจากฝ่ายรักษา     
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

อันตรายจากการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร อาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน อาจจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากการท างาน 
อาจจะเกิดโรคจากการท างานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงาน             
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่า การได้รับบาดเจ็บจากของมีคม          
ของประชาชนรอบพ้ืนที่ก าจัดขยะ อาการระคายเคืองและแสบตา โรคระบบทางเดินหายใจ หายใจ          
ไม่ออก แน่นหน้าอก อาการปวดเมื่อย เดินหกล้ม น้ าขยะเข้าตา ตกลงจากรถขยะขณะปฏิบัติหน้าที่ 
อุบัติเหตุของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน การควบคุมป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน/
พนักงาน(Receiver/Worker) เป็นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุด ในทางปฏิบัติท าได้ยากที่สุด เพราะต้อง
ป้องกันโดยพนักงานเก็บขนมูลฝอย พนักงานจะไม่เห็นถึงความส าคัญและละเลยการปฏิบัติ สามารถ
ท าได ้

1. การสร้างจิตส านึกความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงาน ทั้ งที่ท างาน หรือเลิก
จากการท างาน โดยพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุอันตรายจากการท างาน 

2. การให้ความรู้ การศึกษาอบรม เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ตลอดจนอันตรายจากการ
ท างานให้พนักงานสามารถป้องกันอันตราย หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการ
ท างาน 

3. การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

4. การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงาน เป็นวิธีการควบคุมและป้องกันอันตรายที่ใช้
กับงานท่ีอันตรายสูง โดยยึดหลักให้พนักงานมีระยะเวลาสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอันตรายน้อยลง 

5. การติดตั้งสัญญาณอันตรายที่ตัวพนักงาน เช่น การท างานที่สัมผัสรังสี พนักงานจะ
ติดตั้งเครื่องมือ ที่มีสัญญาณเตือนหากมีปริมาณรังสีสะสมมากเกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

6. มาตรการควบคุมทางการแพทย์ เป็นมาตรการที่ดี และสามารถป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพได้ เช่น การตรวจร่างกายก่อนการท างาน การตรวจร่างกายของพนักงานหลังจาก
ท างานเป็นระยะๆ การตรวจร่างกายประจ าปี 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

(Personal Protective Equipments,PPE หรือ Personal ProtectiveDevices,PPD) เป็นอุปกรณ์
ที่ถูกออกแบบมาส าหรับสวมใส่/ปกคลุมอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อเป็นการป้องกัน และ/
หรือการบรรเทาอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้จากการท ากิจกรรมต่างๆ ในการท างาน 

  ชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

แบ่งได้หลายชนิดตามส่วนของร่างกายที่สวมใส่หรือได้รับการป้องกันที่ส าคัญ คือ 
1. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 
2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา 
3. อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน 
4. อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า 
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5. อุปกรณ์ป้องกันล าตัว 
6. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ 
7. อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง 

 

2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

อุทัย  ภูเต้าสูง12 ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษา        
ความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนโคกกลางวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 1       
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาก่อนการด าเนินการ นักเรียนโรงเรียน          
โคกลางวิทยามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ไม่ว่าจะเป็นการ
รักษาความสะอาดของอวัยวะส่วนต่างๆประกอบด้วยความสะอาดของฟัน ผม เล็บมือ เล็บเท้าและ
การรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า การรักษาความสะอาดภายในห้องเรียน รอบบริเวณโรงเรียน และ
ถึงผนังห้องเรียนและอาคารเรียนต่างๆ 

ปิยนุช  พุทธรรม13 ได้ศึกษาเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อจากกการปฏิบัติงานของ
พนักงานจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร เพ่ือศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานจัดเก็บขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานจัดเก็บขยะ ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับกับการป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานจัดเก็บ
ขยะ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.5 ส่วนด้านพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.0 

                                           
12 อุทัย  ภูเต้าสูง, “การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดของนักเรียน

โรงเรียนโคกกลางวิทยา เขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,” (สารนิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553), 29. 

13 ปิยนุช พุทธรรม, “การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, (การค้นคว้า
อิสระ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2554), 
1- 8. 
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รัตนินทร์  ภูมิวิเศษ 14 ได้ศึกษาเรื่อง การจัดรูปแบบการเสริมสร้างความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน/ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น/ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้ศึกษา
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นมีความส าคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุเพราะอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ
และสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วท าให้ลดการรุนแรงและเสียชีวิต จึงต้องมีการ
พัฒนาความรู้และทักษะให้เกิดความมั่นใจและน าความรู้และทักษะไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต่อไป พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยระดับความรู้และทักษะหลังทดลองเพ่ิมขึ้น และผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับ
ความรู้การปฏิบัติการฉุกเฉินกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยความรู้แตกต่างกัน 

ทวีศักดิ์  ชาญวรรณกุล15 ได้ศึกษาเรื ่อง การศึกษากระบวนการตรวจสภาพรถใน
ภาคใต้กรณีศึกษา จ.สงขลา เพื่อประเมินประสิทธิผลของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จาก
การศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของตรอ.ในปัจจุบันมีมาตรฐานที่ต่างกัน ส่วนใหญ่มิได้ท าการตรวจ
อย ่างจร ิงจ ัง โดยเจ ้าหน ้าที ่เล ือกท าการตรวจเฉพาะบางรายการที ่ง ่ายและสะดวก เช ่น                     
สี เลขเครื่องยนต์ แตรสัญญาณ และไฟส่องสว่าง จึงท าให้ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตรวจสภาพเพียง 
11 - 20 นาที ในส่วนของผู้ใช้บริการพบว่า ร้อยละ 80 มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจ
สภาพน้อยมากและไม่ทราบว่ามีรายการอะไรบ้างที่จะต้องรับการตรวจสภาพ ผลการสุ่มตรวจรถบน
ถนน พบว่า ความบกพร่องส่วนใหญ่ของรถยนต์ยานยนต์ คือ แตรสัญญาณ กระจกมองข้าง  โคมไฟ
เลี้ยว สภาพล้อและยาง และห้ามล้อมือ ส าหรับรถยนต์ คือโคมไฟหยุด โคมไฟถอยหลัง โคมไฟเลี้ยว           
สภาพล้อและยาง และห้ามล้อมือ ส าหรับรถยนต์ คือ โคมไฟหลุด โคมไฟถอยหลัง โคมไฟเลี้ยว สภาพล้อ
และยาง ห้ามล้อมือ ส าหรับรถยนต์ คือโคมไฟหยุด โคมไฟถอยหลัง โคมไฟเลี้ยว เข็มขัดนิรมัย สภาพล้อ     
และยาง 

                                           
14 รัตนินทร์  ภูมิวิเศษ, “รูปแบบการจัดการทางการพยาบาลในการเสริมความรู้ในระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน ในจังหวัดสุพรรณบุร”ี (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณฑิต หลักสตูรพยาบาลศาสตร ์สาขาวิชาการ

จัดการพยาบาล,บัณฑิตวิทยาลยั,มหาวิทยาลัยครสิเตียน, 2555),5  
15

  ทวีศักดิ์  ชาญวรรณกุล, “การศึกษากระบวนการตรวจสภาพรถในภาคใต้:กรณีศึกษา จ.
สงขลา ,” (ว ิทยานิพนธ ์ว ิศวกรรมศาสตรมหาบ ัณฑิต,สาขาว ิชาว ิศวกรรมโยธา(การขนส่ง )
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549), บทคัดย่อ. 



Ref. code: 25595803010676PYG

34 
 

 

นายปรัชญา  ไชยอ่ินค า16 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โดยการส ารวจสนามและการเก็บข้อมูลกับแรงงานก่อสร้างประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าใน
โรงงาน 3 บริษัท โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 74 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลคือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความสม่ าเสมอของการใช้
อุปกรณ์และความสะดวก อยู่ในระดับมาก การมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ อยู่ในระดับปานกลาง
จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอายุในการท างานแตกต่างกันมีความเห็น
เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

อิสรีย์รัช  สืบศรี 17 ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่าง
กล้ามเนื้อ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการ
ท างานในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป ผลการวิจัยพบว่า การสัมผัสปัจจัยทางการยศาสตร์และ
สภาพแวดล้อมการท างานอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อได้ ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพ
จึงควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ด้านการยศาสตร์และการจัดสภาพแวดล้อมการท างาน เพ่ือลด
การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อท่ีเกี่ยวเนื่องจากการท างานในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป  

นางน้ าผึ้ง  นุชนาฏ18 ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติต่อระบบการ
จ าแนกต าแหน่งใหม่ (แท่ง) : ศึกษากรณีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทับสะแก              
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของระบบจ าแนก
ต าแหน่งใหม่(แท่ง) เปรียบเทียบทัศนคติต่อระบบจ าแนกต าแหน่งใหม่(แท่ง)ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคลของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ
ต่อระบบการจ าแนกต าแหน่งใหม่(แท่ง) ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
แท่ง ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความรู้

                                           
16 ปรัชญา  ไชยอิ่นค า,  “ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล,”                

(ว ิทยาน ิพนธ ์ปร ิญญาว ิศวกรรมศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมโยธา ส าน ักว ิชา
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556), ก . 

17
  อิสรีย์รัช  สืบศรี, “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อ ที่เกี่ยวเนื่อง

จากการท างานในผู้ประกอบอาชีพผลิตธูป,” วารสารพยาบาล ฉ.พิเศษ (2556): 108-109. 
18 น้ าผึ้ง  นุชนาฏ, “ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อระบบการจ าแนกต าแหน่งใหม่(แท่ง) : 

ศึกษากรณีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก, 2553), 1-3. 
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ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแท่งอยู่ในระดับมาก ความตระหนักในประโยชน์ของระบบแท่ง พบว่า               
โดยภาพรวมระดับความตระหนักในประโยชน์ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของระบบจ าแนก
ต าแหน่งใหม่(แท่ง) ขององค์กรปกครองส่วนท้ของระบบแท่งอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความตระหนักใน
ประโยชน์ของระบบแท่งอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ทัศนคติของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเรื่องระบบการจ าแนกต าแหน่งใหม่ (แท่ง) อยู่ในระดับความเห็นด้วยมาก                            

นางสาววิภาดา19  สุขสวัสดิ์ ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษี
อากรที่มีผลต่อทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
13 (เขตคลองเตย) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เสียภาษีที่มีต่อทัศนคติการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร13 กับทัศนคติการเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 13  (เขตคลองเตย)           
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ์ในการค านวณภาษีที่ต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการ
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาในระดับปานกลาง ค่าลดหย่อนมีความสัมพันธ์กันกับทัศนคติด้านความคิดและทัศนติ
ด้านพฤติกรรมและส่วนของรายได้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านความรู้สึกต่อเมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมความเข้าใจในกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับทัศนคติการเสียภาษีเงินได้   บุคคล
ธรรมดากับทัศนคติการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้เสียภาษี 

นายศีลวัต  ศรีสวัสดิ์20 ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้ที่มีภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและ
ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องร่วมกันและเป็นแนวทางการเผยแพร่แนวคิดปรัชญาพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

                                           
19 วิภาดา  สุขสวัสดิ์, “การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษีอากรที่มีผลต่อทัศนคติ

การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 13            เขต
คลองเตย,” (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสยาม, 2558),บทคัดย่อ. 

20
 ศีลวัต  ศรีสวัสดิ์, “ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ที่มีภูมิล าเนาใน

เขตกรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552), บทคัดย่อ. 
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ระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะครอบครัว สถานะของการอยู่
อาศัย ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ระดับการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา อาชีพ 
ประสบการณ์การท างาน การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน การออมเงิน และการบริจาคทรัพย์เพ่ือสาธารณประโยชน์  

กันตาภา  สุทธิอาจ 21 ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ
ความต้องการการช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เพ่ือเปรียบเทียบ ครูที่มีเพศระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ที่ต่างกัน และครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการ การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
เกี่ยวกับประชาอาเซียนของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นายพิเชษฐ์  คงนอก22 ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการขยะชุมชน เทศบาล      
ดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบระดับความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมการจัดการขยะ รวมถึงศึกษาอิทธิผลของอายุ เพศ ช่วงอายุ ระดับ
การศึกษา ระดับรายได้และอาชีพ ต่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมของประชากรในพ้ืนที่
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม             
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัออย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

                                           
21 กันตาภา  สุทธิอาจ, “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความต้องการการ

ช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,สาขาการจัดการ
การศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2556), บทคัดย่อ. 

22
 พิเชษฐ์  คงนอก, “การศึกษาการจัดการขยะชุมชน เทศบาลต าบลดอนหวาย อ าเภอ             

โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2555), บทคัดย่อ. 
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แต่มีพฤติกรรมการการจัดการขยะอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หากพิจารณาเกณฑ์ชี้วัดความเข้าใจในการ                   
จัดขยะที่ร้อยละ 60   
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

        ในงานวิจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณโดย
ข้อมูลที่จะน ามาวิจัยได้มาจากการท าแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อชีวอนามัยและ            
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร น ามาเป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมในการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานสู่          
การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 

จ านวนประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย พนักงานเก็บขนมูล
ฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แก่ ลูกจ้างประจ า จ านวน 136 คน และลูกจ้าง
ชั่วคราว จ านวน 92 คน รวมทั้งสิ้น 228 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานเก็บขนมูลฝอย จ านวน 228  
คนจากข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งก าหนดค่าจากตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
144 คน น าแบบสอบถามที ่ได ้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( try out) กับพนักงาน                 
เก็บขนมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื ่อมั ่น ( reliability)                 
โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ ์แอลฟา (∞ - coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)                      
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.978 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ด ารงต าแหน่งระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่โรคประจ าตัว ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้แก่อาชีวอนามัย (การควบคุมดูแล 
สุขภาพอนามัย ของผู้ประกอบอาชีพ,การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย) และความปลอดภัย 
(สภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใด ๆ,การด าเนินงาน
และก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย) แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน 40 ข้อ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็นระดับของค าถามแต่ละข้อดังนี้  

ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คะแนน  5 

ระดับความรู้ความเข้าใจมาก   คะแนน  4 

ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง  คะแนน  3 

ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย   คะแนน  2 

ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยมาก  คะแนน  1 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open form)  เพ่ือให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานในหน่วยงานของท่าน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท างานสู่การปฏิบัติ 
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3.3 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการท างาน จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ               
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จากนั้นน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ ตรวจสอบ 

3. แบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ดังนี้คือ 

1) นายชลวิทย์  เชื้อหอม ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  

2) นางสาวอรช  มุ้ยเสมา ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ฝ่ายรักษา
ความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

3) นางสาวสิรินทร์ทิพย์  อมรรัตนเมธีกุล ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลและ
สิ่ งแวดล้อมปฏิบัติการ กลุ่มอาชีวอนามัย ส านักงานสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม ส านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร 

   

3.4 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

             

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ก าหนดค่าจากตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) ได้ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 144 คน ต าแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนั้น 
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 144 คน โดยใช้เทคนิคการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple random sampling)  
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

1. ชี้แจงรายละเอียดในการใช้แบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
2. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต

คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ท าการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ 
3. แจกแบบสอบถามแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและ

สวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จนครบ 144 ชุด ตามแบบแผนการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเป็นระบบตามที่ได้ก าหนดไว้ 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาทุกฉบับ และประมวลผลด้วย
โปรแกรม SPSS   

2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ วัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด คะแนน  5 
ระดับความรู้ความเข้าใจมาก คะแนน  4 
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง คะแนน  3 
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย คะแนน  2 
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด  คะแนน  1 

3. ค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยโปรแกรม SPSS และน าค่ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปรผลดังนี้ 

เกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย  
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 5.00 หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจมากที่สุด
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 4.50 หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 3.50 หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
  คะแนนเฉลีย 1.51 2.50 หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 1.50 หมายถึง  ระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t - test 
Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way Analysis of 
Variance หรือ One - way ANOVA) F - test  

5. เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางและสรุปความ  

 

3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่  โรคประจ าตัว 
ลักษณะของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็น               
แบบตรวจสอบรายการโดยน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิ เคราะห์ข้ อมูลการให้คะแนนของผู้ ตอบแบบสอบถาม ต่อระดับความรู้                 
ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)   

3. ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์สถิติโดยใช้ t-test ส าหรับ              
การเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่มหรือน้อยกว่า วิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ F-test ส าหรับ    
การเปรียบเทียบ ตัวแปรต้น ที่มี 3 กลุ่มหรือมากกว่า 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้เป็นการวิจัยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยในการท างานของหน่วยงาน โดยจ าแนกตาม ประวัติส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่              
โรคประจ าตัว กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจ านวน 144 คน การวิเคราะห์แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 

 4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
4.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
4.3  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
4.5  ค าถามปลายเปิดปัญหาและข้อเสนอแนะ 
4.6  สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต 

คลองเตย  กรุงเทพมหานคร 
 
4.1  ข้อม ูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส าหรับการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ได้แก่  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป จ านวน 144 คน ผู้วิจัยขอน าเสนอในรูปความถี่ และค่าร้อยละ ปรากฏผลตามตาราง 
ดังนี้  
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ตารางท่ี  4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่  โรคประจ าตัว  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

 

1. เพศ ชาย                                                 
หญิง 

144                      
0 

0 

100.0               
0.0 

 

 รวม 144 100.0 

2. อาย ุ ไม่เกิน 25 ปี 

26 – 35 ปี 

36 – 45 ปี 

46 ปีขึ้นไป 

11 

14 

26                            
93 

7.6 

9.7 

18.1                
64.6 

 รวม 144 100.0 

3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

อนุปริญญา/ปวส. 

อื่นๆ 

78 

24 

18 

24 

0 

54.2 

16.7 

12.5 

16.7 

0.0 

 รวม 144 100.0 

4. สถานภาพ                                                  
โสด                                            
สมรส 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่

อื่นๆ 

                                
18                    
118                                 
8                             
0 

                        
12.5                    
81.9                                                              
5.6                      
0.0 

 รวม 144 100.0 
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ตารางท่ี  4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ การด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ โรค
ประจ าตัว(ต่อ)  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 

5. ด ารงต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

115 

29 

79.9 

20.1 

 รวม 144 100.0 

6. ระยะเวลาการท างาน ไม่เกิน 10 ปี 

11- 20 ป ี

21 - 30 ปี 

31 ปีขึ้นไป 

40 

96 

6 

2 

27.8 

66.7 

4.2 

1.4 

 รวม 144 100.0 

7. การดื่มสรุา ไม่ดืม่ 

ดื่ม 

49 

95 

34.0 

66.0 

 รวม 144 100.0 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี ่

สูบบุหรี ่

49 

95 

34.0 

66.0 

 รวม 144 100.0 

9. โรคประจ าตัว ไม่ม ี

มี 

49 

95 

34.0 

66.0 

 รวม 144 100.0 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

จากตารางที ่4.1 พบว่า จ านวนและร้อยละของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกคนเป็น เพศ
ชาย (ร้อยละ 100.0) 
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กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 46 ปีขึ้นไป จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 
รองลงมามีอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดมีอายุ
ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6  

กลุ่ มตั วอย่ า งส่ วน ใหญ่   มี การศึ กษาระดับประถมศึ กษา  จ านวน  78  คน                 
คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7                
และระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ16.7 กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด                     
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพ สมรส จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 
รองลงมา โสด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 กลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุด หม้าย/อย่า/แยกกันอยู่ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีด ารงต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า จ านวน 155 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 79.9 รองลงมาลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) 11 - 20 ปี จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 กลุ่มตัวอย่างน้อย
ที่สุด 31 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ดื่มสุรา จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ไม่ดื่มสุรา จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สูบบุหรี่ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ไม่สูบบุหรี่ จ านวน 
49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  มีโรคประจ าตัว จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 ไม่มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 

 

4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

 

ในการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
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ค่า (Rating Scale) มีการวัดความรู้ความเข้าใจให้เลือกตอบ 5 ระดับ และน าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและ         
รายด้านเทียบกับเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชมศรีสะอาด 2548 : 100) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึงระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึงระดับความรู้ความเข้าใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึงระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึงระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึงระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี  4.2 ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยด้านการควบคุมดูแล 

สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 

 

           
การควบคุมดูแล  
สุขภาพอนามัย              

ของผู้ประกอบอาชีพ 

 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

ค่
 ค่า 
เฉลี่ย 

 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
ม

มาก
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน            
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ทีสุ่ด 

 
  

1.ท่านมีความรู้               
ความเข้าใจค าว่า             
“อาชีวอนามัย” 

 

   37 
(25.70) 

 

              
74 

(25.70) 

 

             
29   

(20.13) 

 

 

3 
(2.08) 

 

1 
(0.70) 

 

3
3.99 

0
0.780 

ม
มาก 

2. ท่านมีความรู้          
ความเข้าใจการท างาน 
มีภาระความเสี่ยง
จ าเป็นต้องมีการตรวจ
ร่างกาย ก่อนเข้าท างาน
และตรวจสุขภาพประจ า 

 

                      
41 

(28.47) 

                
77 

(53.47) 

                    
26  

(18.06) 

 

 

- 

 

 

- 
4

4.10 
0

0.676 
ม

มาก 

3. ท่านมีความรู้        
ความเข้าใจการปฏิบัติ
ตามกฎ/ระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน 

 

                   
44 

(30.56) 

70  
(48.61) 

   30 
(20.83) 

 

 

- 

 

 

- 
 

 4.10 

 

0.713 

                               

 

มาก 

 

 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 – 5) 
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ตารางท่ี  4.2.  ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

          ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ(ต่อ) 

     
การควบคุมดูแล  
สุขภาพอนามัย             

ของผู้ประกอบอาชีพ 

 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค
 ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
ม

มาก
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน            
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

 
  

4. ท่านปฏิบัติงานไดร้ับ
บาดเจ็บขณะจดัเก็บขยะ
ควรพบแพทย์เพื่อ
วินิจฉัยโรค และรักษา 
ให้หายเป็นปกติ           

 

4 
(27.78) 

 

                
71 

(49.30) 

 

                 
32 

(22.23) 

 

 

1  
(0.69) 

 

 

- 

3
4.04 

0
0.728 

ม
มาก 

5. ในขณะที่มีการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ
ต้องสวมใส่เสื้อแขนยาว
ที่คลุมถึงมือและไมซ่ัก
รวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ได ้

 

48 
(33.33) 

73 
(50.70) 

23 
(15.97) 

 

 

- 

 

 

- 

4
4.17 

0
0.683 

ม
มาก 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5)       

ที่มา:ผู้ศึกษา 
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ตารางที่  4.2.   ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

          ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ(ต่อ) 
 

         
การควบคุมดูแล  
สุขภาพอนามัย                 

ของผู้ประกอบอาชีพ 

 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

ค
 ค่า 
เฉลี่ย 

 

S
  S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
ม

มาก
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน            
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

 
  

6. หน่วยงานของท่านให้
ความรู้ความเข้าใจอบรม
ความปลอดภัยในการ
ท างานก่อนการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง
พนักงาน เก็บขนมูลฝอย 

 

 

47 
(32.64) 

 

                                         

 

60 
(41.67) 

 

                    

 

37 
(25.69) 

 

 

                       

- 

 

                      

- 
   

  4.07 

 

0.763 

 

มาก 

7.ท่านมีความรู้            
ความเข้าใจวิธีการออก
ก าลังกายโดยการบริหาร
ร่างกาย ด้วยการยืดเส้น
ยืดสายก่อนปฏิบัติงาน 

 

43 
(29.86) 

66 
(45.84) 

35 
(24.30) 

 

- 

 

- 
4.06 0.736 มาก 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5)       
ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี  4.2.    ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
              ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ(ต่อ) 

 

           
การควบคุมดูแล               
สุขภาพอนามัย                      

ของผู้ประกอบอาชีพ 

 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

ค
 ค่า 
เฉลี่ย 

 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
ม

มาก
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน            
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

 
  

8. เมื่อเสรจ็สิ้นการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะแล้วมี
การล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ 

                
87   

(60.41) 

                  
32 

(22.23) 

                    
25 

(17.36) 

 

- 

 

- 
4

4.43 
0

0.772 
ม

มาก 

9. การป้องกันสารเคมีที่
ปะปนมากับขยะก่ออันตราย
ต่อระบบผิวหนัง และระคาย
เคืองต่อดวงตาได ้

 

   87 
(60.41) 

                 
37 

(25.70) 

                       
20  

(13.89) 

 

 

    - 

 

 

- 

4
4.47 

0
0.728 

ม
มาก 

10. พนักงานจัดเก็บขยะมี
การดูแลรักษาเล็บมือเล็บ
เท้าให้สั้นอยู่เสมอ 

                                                                                                                                                            
86 

(59.72) 

              
46 

(31.95) 

1
2   

(8.33) 

 

 

- 

 

 

- 

 

4.51 

 

0.648 

 

ม
มาก
ที่สุด 

รวม      4
4.19 

0
0.723 

ม
มาก 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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จากตารางที่ 4.2. ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการควบคุมดูแล 
สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ  พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านัก งานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้
ประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 (S.D. เท่ากับ 0.723)  โดยมีความรู้ความเข้าใจ
สูงสุดสูงสุด ในเรื่อง การดูแลรักษาเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (S.D. เท่ากับ 
0.648) รองลงมามีความรู้ความเข้าใจเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานจัดเก็บแล้วมีการล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 (S.D. เท่ากับ 0.728) และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุด เกี่ยวกับค าว่า “อาชีวอนามัย” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (S.D. เท่ากับ 0.780) 
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

 

การป้องกันและ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ   ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ
หมาย 

ม
มากที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน 

กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

 

  

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัติงานเก็บมูลฝอย
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น                                               
เสื้อสะท้อนแสง   

 

62 

(43.05) 

X 

62 
(42.36) 

21 

(14.59) 

 

 

-
- 

 

 

-
- 

4
4.28 

0
0.706 

ม
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การดูแลตนเองเพื่อป้องกัน 
เพื่อป้องกันไม่ไดเ้กิด
อุบัติเหตุบาดเจ็บจากการ
ท างานการติดเชื้อโรค          
ขณะท างานเก็บขนมลูฝอย 

                                      

 

54           
(37.50) 

9 

(40.97) 

31 
(21.53) 

 

 

-
- 

 

 

-
- 

4
4.16 

0
0.754 

ม
มาก 

3. ท่านสามารถปอ้งกันใน
การปฏิบัติงานเก็บขยะที่
ต้องสัมผสัฯลฯ 

 

 

 

                                                       

 

50            
(34.72) 

54  
(37.50) 

40  
(27.78) 

 

 

-
- 

 

 

-
- 

4
4.07 

0
0.790 

ม
มาก 
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ตารางท่ี  4.3    ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                       ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย(ต่อ) 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

 

 

 

การป้องกันและ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่
ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ
หมาย 

ม
มาก        
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน 

กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ทีสุ่ด 

 

  

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การท างานท่ีจะป้องกันโดย
ระมัดระวังไม่ได้ให้เกิด
อุบัติเหตุและบาดเจ็บ           
ขณะปฏิบตัิงาน                                  

 

53             
(36.81) 

X 

53 
(36.81) 

38 
(26.38) 

 

-
- 

 

-
- 

4
4.10 

0
0.791 

ม
มาก 

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
การสูบบุหรี่และดื่ม
เครื่องดื่มของมึนเมาขณะ
ท างานร่างกายสัมผัสกับ
ขยะมูลฝอย                    

 

46       
(31.95) 

64 
(44.44) 

34 
(23.61) 

 

-
- 

 

-
- 

4
4.08 

0
0.743 

ม
มาก 

6. ท่านมีความรู้         
ความเข้าใจในการดแูล
รักษาท าความสะอาด
อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลทีใ่ช้สวมใส่ก่อน
และหลังเก็บขยะมูลฝอย 

 

                    
53             

(36.81) 

        
54  

(37.50) 

               
37 

(25.69) 

 

-
- 

 

-
- 4

4.11 
0

0.785 
ม

มาก 
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ตารางท่ี  4.3   ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                      ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย(ต่อ) 

 

 

 

 

การป้องกันและ 

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่
ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ
หมาย 

ม
มาก        
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน 

กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

 

  

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การดูแลตนเอง เช่น 
อุบัติเหตุ,การบาดเจ็บ         
จากการท างาน                                  

 

50        
(34.73) 

X 

52 
(36.11) 

42 
(29.16) 

 

-
- 

 

-
- 

4
4.06 

0
0.800 

ม
มาก 

8.ท่านต้องล้างมือให้สะอาด
และเช็ดให้แห้งก่อนสวมถุง
มือยาง 

 

94         
(65.27) 

                
34 

(23.62) 

                 
16 

(11.11) 

 

                 
- 

 

                  
- 

4
4.06 

0
0.800 

ม
มาก
ที่สุด 

 

9.ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ในการระวังตนเองในขณะ
ปฏิบัติงาน ห้ามหยอกล้อ
หรือเล่นกัน เพื่อป้องกัน
บาดเจ็บเกดิอุบัติเหต ุ

 

87           
(60.41) 

44  
(30.56) 

13 
(9.03) 

 

                 
- 

 

               
- 

4
4.51 

0
0.658 

ม
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย(ต่อ) 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 
ที่มา: ผู้ศึกษา 

 
จากตารางที ่4.3 ผลการวิจัย ค่าเฉลี่ยของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 (S.D. เท่ากับ 0.745 ) โดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุด
ในเรื่อง การล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนสวมถุงมือยาง  มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.54                          
(S.D. เท่ากับ 0.688 ) รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการระวัง
ตนเองในขณะปฏิบัติงานห้ามหยอกล้อหรือเล่นกัน เพ่ือป้องกันบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ย          
เท่ากับ 4.51 (S.D. เท่ากับ 0.658 ) และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุดในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การดู แลตน เอง  เช่ น  อุบั ติ เหตุ , การบาด เจ็ บจากการท า งาน  มี ค่ า เ ฉลี่ ย เท่ ากับ  4 . 06                     
(S.D. เท่ากับ 0.800) 

การป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

 

จ านวนและร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่
ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ
หมาย 

ม
มาก        
ที่สุด 

ม
มาก 

ป
ปาน 

กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย 
ที่สุด 

 

  

10. ผ้าปิดจมูกที่ใช้งาน
ต้องแขวนไว้กับล าคอ
และระยะเวลาในการ 
ใช้ผ้าปิดจมูกในแตล่ะ
ครั้งต้องไม่เกิน                  
20 - 30 นาที                                  

 

           
87 

(60.41) 

X 

36            
(25) 

21 
(14.59) 

 

 

-
- 

 

 

-
- 

4
4.46 

0
0.737 

ม
มาก 

รวม  
  

  4
4.24 

0
0.745 

ม
มาก 
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ตารางท่ี  4.4  ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมได้ดังนี้ 

 

ประเด็นความรู้ความเข้าใจ             
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

ค่าเฉลี่ย ระดับความรู้ความเข้าใจ 

1. ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพ
อนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 

2. ด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย 

4.19 

 

4.24 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.22 มาก 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

จากตารางที่ 4.2.3 ผลการวิจัยระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า พนักงาน     
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ              
อาชีวอนามัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย          
มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา ด้านการควบคุมดูแล
สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ มีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

 
4.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

 
ในการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บ

ขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีการวัดความรู้ความเข้าใจให้เลือกตอบ 5 ระดับ มีระดับความรู้
ความเข้าใจให้เลือกตอบ 5 ระดับและน าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและรายด้านเทียบกับเกณฑ์ดังต่อไปนี้                               

    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00 หมายถึงมีระดับความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50 หมายถึงมีระดับความรู้ความเข้าใจมาก 
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    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50 หมายถึงมีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50 หมายถึงมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50 หมายถึงมีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยที่สุด 

ตารางท่ี  4.5 ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน  

                 ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                
และความเสี่ยงใดๆ 

ด้านสภาพแวดล้อม               
ของการท างานที่ปราศจาก          

ภัยคุกคามไมม่ีอันตราย 

และความเสีย่งใดๆ 

จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ 

 
ค่

ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ
หมาย 

 
มาก
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
ค าว่า“ความปลอดภัยในการ
ท างาน” 

4
42 

(29.17) 

6
68 

(47.22) 

3
34 

(23.61) 

-
- 

-
- 

4
4.06 

0
0.727 

ม
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ 
ในการใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการจดัเก็บขยะได้
ถูกต้องปลอดภัย 

4
40  

(27.78) 

 

72            
(50) 

6
32 

(22.22) 

 

- 

 

- 

4
4.06 

0
0.707 

ม
มาก 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี  4.5  ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน  

                     ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                  
และความเสี่ยงใดๆ(ต่อ) 

ด้านสภาพแวดล้อม                    
ของการท างานที่ปราศจาก 

ภัยคุกคามไมม่ีอันตราย 

และความเสีย่งใดๆ 

จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ 
ค่

ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ขณะที่ท่านปฏิบตัิงานการ     
เก็บขยะสารเคมีต้องไม่ดื่มสุรา
หรือของมึนเมา 

4
36  
(25) 

6
76 

(52.78) 

3
32 

(22.22) 

-
- 

-
- 

4
4.03 

0
0.689 

ม
มาก 

4. ท่านมีการตรวจสภาพ    
รถยนต์ทุกครั้ง กอ่นที่จะน า
รถยนต์ออกปฏิบตัิงาน          
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

4
31 

(21.53) 

6
76 

(52.78) 

3
37 

(25.69) 

-
- 

-
- 

4
3.96 

0
0.688 

ม
มาก 

5. ท่านรับประทานอาหารขณะ
ปฏิบัติงาน จะมเีชื้อโรคต่าง ๆ  
ที่มีอยู่ในขยะส่งผลอันตราย       
ต่อระบบทางเดินอาหาร 

4
35 

(24.30) 

 

71 
(49.31) 

6
38 

(26.39) 

 

- 

 

- 

4
3.98 

0
0.714 

ม
มาก 

6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เบื้องต้นในการซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีใช้ในการเก็บ               
ขยะมูลฝอย 

 

37 
(25.70) 

72         
(70) 

35 
(24.30) 

 

- 

 

 

- 4.01 0.709 มาก 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางที่  4.5  ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน  

                     ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                     
และความเสี่ยงใดๆ(ต่อ) 

 

ด้านสภาพแวดล้อม          
ของการท างานท่ีปราศจาก

ภัยคุกคามไมม่ีอันตราย 

และความเสีย่งใดๆ 

จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ  ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การปฏิบัตติามกฎหรือของ
ความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน  

4
69 

(47.92) 

6
52 

(36.11) 

3
23 

(15.97) 

-
- 

-
- 

4
4.32 

0
0.735 

ม
มาก 

8. การท างานอย่างปลอดภัย
ท าให้พนักงาน                
เก็บขนมูลฝอย มีขวัญ             
และก าลังใจอย่างเต็มที ่

4
73 

(50.70) 

 

46 
(31.94) 

6
25 

(17.36) 

 

- 

 

- 

4
4.33 

0
0.757 

ม
มาก 

9. ในขณะปฏิบัติงานจดัเก็บ
ขยะหากขาดการระมัดระวัง
อาจไดร้ับบาดเจ็บจาก          
เศษวัสดุหรือของมีคม 

74 
(51.39) 

49         
(34.02) 

 

21            
(14.59) 

 

 

- 

- 

 

 

- 4.37 0.727 มาก 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี  4.5   ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน  

                      ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย               
และความเสี่ยงใดๆ(ต่อ) 

 

ด้านสภาพแวดล้อม                  
ของการท างานที่ปราศจาก 

ภัยคุกคามไมม่ีอันตราย 

และความเสีย่งใดๆ 

จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ  ค่า 
เฉลี่ย 

\
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

10. ฝุ่นละอองที่รวมอยู่กับ
ขยะมีผลอันตรายต่อระบบ
ทางเดินหายใจ 

4
69 

(47.92) 

6
52 

(36.11) 

3
23 

(15.97) 

-
- 

-
- 

4
4.32 

0
0.735 

ม
มาก 

รวม 
     

5
4.14 

0
0.719 

,
มาก 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
           

จากตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมของ
ความปลอดภัยในการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ พบว่า พนักงาน
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมของความปลอดภัยในการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มี
อันตราย และความเสี่ยงใดๆ อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (S.D. เท่ากับ 0.719 ) โดยมี
ความรู้ความเข้าใจสูงสุดมากที่สุด ในเรื่อง การปฏิบัติงานจัดเก็บขยะหากขาดการระมัดระวังอาจได้รับ
บาดเจ็บจากเศษวัสดุหรือของมีคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 (S.D. เท่ากับ 0.727 ) รองลงมามีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่อง การท างานอย่างปลอดภัยท าให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย มีขวัญและก าลังใจอย่าง
เต็มที่ และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะน ารถยนต์ออก
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96  (S.D. เท่ากับ 0.688 ) 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน 

                   ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

 

ด้านการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรมด้าน       

ความปลอดภัย 
จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่
ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การท างานอย่างปลอดภยั เช่น
การดูแลตนเองและการลง
พื้นที่จัดเก็บขยะมลูฝอย                     

4
57 

(39.58) 

6
62 

(43.06) 

3
25 

(17.36) 

-
- 

-
- 

4
4.22 

0
0.724 

ม
มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
หัวหน้าพนักงาน                 
เก็บขนมูลฝอยเกี่ยวกับ           
การป้องกันอุบัติเหตุ               
จากการท างาน 

4
52 

(36.11) 

 

66 
(45.84) 

6
26 

(18.05) 

 

- 

 

- 

4
4.18 

0
0.716 

ม
มาก 

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
การให้ค าแนะน าเรื่องการดูแล
ตนเองทั้งก่อนและหลังเลิกงาน 55 

(38.20) 
60 

(41.67) 
29 

(20.13) 

 

- 

- 

 

 

- 4.18 0.745 มาก 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา:ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน 

                 ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย(ต่อ) 

 

ด้านการด าเนินงานและ           
ก าหนดกิจกรรมด้าน               

ความปลอดภัย 
จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ 

ค่
ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัเก็บขยะมูลฝอย
และแยกประเภทขยะมลูฝอย 

 

4
52 

(36.11) 

6
67 

(46.53) 

3
25 

(17.36) 

-
- 

-
- 

4
4.19 

0
0.709 

ม
มาก 

5. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
การระวังตนเองในขณะ
ปฏิบัติงานห้ามนั่งบนหลัง      
รถขยะมลูฝอย เพื่อป้องกัน           
การเกิดอุบัตเิหต ุ

4
58 

(40.28) 

 

61 
(42.36) 

6
25 

(17.36) 

 

- 

 

- 

4
4.25 

0
0.705 

ม
มาก 

6. ท่านมีความรู้ความเข้าใจใน
การยกสิ่งของหนักควรช่วยกัน
ยกหลายคน เช่นใช้อุปกรณ์             
ช่วยยกสิ่งของ 

48 
(33.33) 

74 
(51.39) 

22 
(15.28) 

 

- 

- 

 

 

- 4.18 0.676 มาก 

 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน 

                   ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย(ต่อ) 

 

ด้านการด าเนินงานและ 

ก าหนดกิจกรรมด้าน 

ความปลอดภัย 

จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ 
ค่

ค่า 
เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

7. หน่วยงานของท่านมีการ
ประชาสมัพันธ์จัดบอรด์เพื่อ
เผยแพรค่วามรูด้้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการ
ท างาน 

4
52 

(36.11) 

6
70 

(48.61) 

3
22 

(15.28) 

-
- 

-
- 

4
4.21 

0
0.688 

ม
มาก 

8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจขณะ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งคุกคาม
สุขภาพด้านกายภาพ เช่น เสียง 
แสงสว่างความร้อนการ
สั่นสะเทือน 

4
73 

(50.70) 

 

54 
(37.50) 

6
17 

(11.80) 

 

- 

 

- 

4
4.39 

0
0.691 

ม
มาก 

9. ท่านมีความรู้ความเข้าใจต้อง
มีการท าความสะอาด อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันที
หลังจากการเลิกงาน 

4
71 

(49.30) 

 

68 
(47.28) 

6
5  

(3.47) 

 

- 

 

- 

4
4.46 

0
0.566 

ม
มาก 

(มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างานด้าน 

                   การด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย(ต่อ) 

 

ด้านการด าเนินงานและ          
ก าหนดกิจกรรมด้าน                  

ความปลอดภัย 
จ านวนร้อยละและระดับความรู้ความเข้าใจ  ค่า 

เฉลี่ย 

S
S.D. 

ค
ความ 
หมาย 

 
มาก          
ที่สุด 

ม
มาก 

 

ปาน    
กลาง 

น้
น้อย 

น้
น้อย
ที่สุด 

   

10. ควรมีการให้ความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้หากเกิดปญัหา
เพื่อการดูแลตนเองและผู้อื่นขณะ
ปฏิบัติงาน 

4
76 

(52.78) 

6
48 

(33.33) 

3
20 

(13.89) 

-
- 

-
- 

4
4.39 

0
0.720 

ม
มาก 

รวม 
     

4
4.27 

0
0.694 

ม
มาก 

 (มาตรวัดระดบัความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

จากตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยของความปลอดภัยในการท างาน ด้านการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานด้านการด าเนินงานและ
ก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (S.D. เท่ากับ 0.694 )  
โดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุด ในเรื่อง การท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันที
หลังจากการ เลิกงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.4 (S.D. เท่ากับ 0.566 ) รองลงมา ในเรื่อง ควรมีการให้
ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้หากเกิดปัญหาเพ่ือการดูแลตนเองและผู้อ่ืนขณะปฏิบัติงาน        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 (S.D. เท่ากับ 0.720 ) และในเรื่อง ท่านมีความรู้ความเข้าใจขณะปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสิ่งคุกคามสุขภาพด้านกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน การสั่นสะเทือน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 (S.D. เท่ากับ 0.691 )  และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
หัวหน้าพนักงานเก็บขนมูลฝอย เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน และในเรื่อง มีความรู้
ความเข้าใจในการยกสิ่งของหนักควรช่วยกันยกหลายคน เช่น ใช้อุปกรณ์ช่วยยกสิ่งของ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 (S.D. เท่ากับ 0.676 ) 
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ตารางท่ี 4.7 ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม ได้ดังนี้ 

ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                 
ความปลอดภัยในการท างาน 

ค่าเฉลี่ย ระดับความรู้ความเข้าใจ 

1. สภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจาก
ภัยคุกคามไม่มีอันตรายและความเสี่ยงใดๆ 

2. การด าเนินงานและก าหนดกิจกรรม              
ด้านความปลอดภัย 

4.14 

 

4.27 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.21 มาก 

จากตารางที่ 4.7 ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า พนักงาน                 
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน  มีค่าเฉลี่ย 4.21  โดยด้านการด าเนินงานและกิจกรรมด้านความปลอดภัย มีระดับ
ความรู้ความเข้าใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจาก
ภัยคุกคามไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย                  
เท่ากับ 4.14 
 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว               
มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ               
อาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว               
อาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 144 คน 
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โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test for Independent 
Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One–way Analysis of Variance หรือ 
One–way ANOVA) ปรากฏผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                   
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ในภาพรวม 

จ านวน ค่าเฉลี่ย 

 

S.D. ค่า t/F ค่า P 

1. เพศ ชาย                                      
หญิง 

144           
0 

4.22         
- 

0.567            
- 

-                      
- 

-                        
- 

2. อาย ุ ไม่เกิน 25 ปี                       
26 - 35 ปี                               
36 - 45 ปี                             
46 ปีข้ึนไป 

 

11             
14           
26           
93 

3.54  
3.82  
4.20  
4.36 

0.373 
0.524 
0.475      
0.536 

 

 

11.332 

 

0.000* 

3. ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.อนุปริญญา/
ปวส.                                      
อื่นๆ 

78          
24    
18            
0          
24 

4.21  
4.11  
4.10             

-            
4.43 

0.573 
0.558 
0.615          

-              
0.494 

 

1.672 

 

 

0.176 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ในภาพรวม 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

4. สถานภาพ                                                                  
โสด 

สมรส                          

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  

อื่นๆ       

18   
118          
8                
0 

 

4.02   
4.23   
4.11 

- 

 

0.678 
0.583 
0.666                              

- 

1.042 0.356 

5. ด ารงต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า                    
ลูกจ้างช่ัวคราว 

115                
29 

4.28  
3.95 

0.542 
0.596 

2.921 0.004* 

6. ระยะเวลา            
การท างาน 

 

ไม่เกิน 10 ปี                  
11 - 20 ปี                       
21 - 30 ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

4
40                  
96          
6                
2 

                
3.86  
4.30  
4.89            
5.00 

                  
0.509 
0.524 
0.169 
0.000 

12.435 0.000* 

7. การดื่มสรุา ไม่ดืม่ 

ดื่ม 

49               
95 

4.01          
4.32 

0.538     
0.557 

-3.164 0.002* 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี ่

สูบบุหรี ่

49               
95 

4.01          
4.32 

0.538     
0.557 

-3.164 0.002* 

9. โรคประจ าตัว ไม่ม ี

มี 

49               
95 

4.01          
4.32 

0.538     
0.557 

-3.164 0.002* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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จากตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาชีวอนามัยในภาพรวม พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย
ใช้ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) การดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น ด ารงต าแหน่งโดยม ี              
ค่า t-test  เท่ากับ 2.921 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.004* ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  รองลงมา             
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test  เท่ากับ -3.164 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.002*  
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ อายุ โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 11.332  และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*          
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ และระยะเวลาท างาน โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 12.435 และ                
มีค่า Sig เท่ากับ  0.000* ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน)การดื่มสุรา               
การสูบบุหรี่  โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยแตกต่างกัน       
เกือบทุกคุณลักษณะ และยกเว้น ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ไม่ส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย  
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ตารางท่ี 4.9  เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                    ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย                                                       

ด้านการควบคมุดูแล สุขภาพอนามัย                         
ของผู้ประกอบอาชีพ 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

1. เพศ                                            
ชาย                                    
หญิง  

 

144                
0 

4.19                                         
- 

0.600 

- 

 

- 

 

- 

2. อาย ุ  

ไม่เกิน 25  ปี                  
26 -  35  ปี                       
36 -  45  ปี                                  
46 ปีข้ึนไป 

4
11                
14          
26                
93 

                  
3.50        
3.83    
4.21 

4.33 

             
0.465 
0.617 
0.491 
0.566 

             
9.691 

             
0.000* 

3. ระดับ               
การศึกษา 

ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส.                     
อื่นๆ 

78          
24          
18            
0          
24 

4.20  
4.06  
4.03             

0            
4.44 

0.587 
0.627 
0.673                

0  
0.499 

 

2.298 

 

 

0.080 

4. สถานภาพ                                                           
โสด                                  
สมรส                          

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  

อื่นๆ       

18               
118          
8                
0 

 

4.02   
4.23  
4.11 

- 

 

0.678 
0.583 
0.666                              

- 

1.042 0.356 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.9   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย                                                 

ด้านการควบคมุดูแล สุขภาพอนามัย                             
ของผู้ประกอบอาชีพ 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

5. ด ารงต าแหน่ง  

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

115               
29 

4.26               
3.93 

0.573 
0.636 

 

2.742 

 

 

0.007 

 

6. ระยะเวลา           
การท างาน 

 

ไม่เกิน 10  ปี                  
11 -  20   ปี                       
21 -  30   ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

40               
96          
6                
2 

                                              
3.85     
4.28   
4.97  
5.00 

 

0.558 
0.551 
0.081 
0.000 

11.809 0.000* 

7. การดื่มสรุา ไม่ดืม่ดื่ม 49               
95 

3.98         
4.30 

0.558     
0.594 

-3.153 0.002* 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี่   

สบูบุหรี่                                                                                                                                    

49               
95 

3.98         
4.30 

0.558     
0.594 

-3.153 0.002* 

9. โรคประจ าตัว ไม่มี   

มี                                                                                                                                 

49               
95 

3.98         
4.30 

0.558     
0.594 

-3.153 0.002* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา:ผู้ศึกษา           
จากตารางที ่4.9 ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

อาชีวอนามัย ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ พบว่า พนักงาน      เก็บขนมูล
ฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
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พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่             
โรคประจ าตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น การดื่มสุรา การสูบบุหรี่                 
โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test เท่ากับ  -3.153 และมีค่า Sig เท่ากับ 0.002* ซึ่งน้อยกว่า                  
ค่า Sig ที่ก าหนดไว้  รองลงมาอายุ  โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 9.691 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*              
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าอายุ ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) การดื่มสุรา การสู บบุหรี่             
โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพ
อนามัยของผู้ประกอบอาชีพแตกต่างกันเกือบทุกคุณลักษณะ และยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา
สถานภาพ ไม่ส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย  

ตารางท่ี 4.10  เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

 ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

1. เพศ                                            
ชาย                                    
หญิง  

 

144                
0 

4.24             
- 

0.600             
- 

 

- 

 

- 

2. อาย ุ ไม่เกิน 25  ปี                  
26 -  35  ปี                       
36 -  45  ปี                                  
46 ปีข้ึนไป 

4
11                
14          
26                
93 

                   
3.58                    
3 .83 
4.20   
4.39 

                               
0.363 
0.471 
0.540 
0.578 

10.184 0.000* 
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ตารางท่ี 4.10   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย                                         

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

3.ระดับการศึกษา ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส.                     
อื่นๆ 

78          
24          
18            
0          
24 

4.22  
4.16  
4.17             

0            
4.41 

0.622 
0.577 
0.592                

0  
0.554 

 

0.900 

 

 

0.443 

4.สถานภาพ                                                  
โสด                                  
สมรส                          

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  

อื่นๆ       

18          
118          
8                
0 

                                                       
3.97  
4.28  
4.11 

- 

 

0.579 
0.593 
0.647                              

- 

2.385 0.096 

5.ด ารงต าแหน่ง  

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

115               
29 

4.31             
3.97 

0.578 
0.618 

 

2.767 

 

 

0.006* 
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ตารางท่ี 4.10   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 

                     ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับอาชีวอนามัย                                               

ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

6.ระยะเวลา           
การท างาน 

 

ไม่เกิน 10  ปี                  
11 -  20   ปี                       
21 -  30   ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

40               
96          
6                
2 

                                              
3.88              
4.33   
4.82   
5.00 

 

0.518 
0.575 
0.299 
0.000 

10.048 0.000* 

7. การดื่มสรุา ไม่ดืม่                                  
ดื่ม 

49               
95 

4.05        
4.34 

0.570     
0.594 

-2.813 0.006* 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี่   

สูบบุหรี่                                                                                                                                    

49               
95 

4.05         
4.34 

0.570     
0.594 

-2.813 0.006* 

9. โรคประจ าตัว ไม่มี   

มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

49               
95 

4.05         
4.30 

0.570     
0.594 

-2.813 0.006* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา:ผู้ศึกษา         
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ พบว่า พนักงาน               
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา       
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น ด ารงต าแหน่ง             
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test  เท่ากับ -2.813 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.006*  
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้รองลงมาระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) โดยมีค่า t-test                   
เท่ากับ 10.048 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000* ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  
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ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบ
บุหรี่ โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ด้านการป้องกันและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย แตกต่างกันเกือบทุกคุณลักษณะและยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ ไม่ส่งผล
ให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย  

สมมติ ฐานที่  2  ข้อมูลทั่ ว ไป  ได้ แก่  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ                 
ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว              
มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ          
ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                      
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 144 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (t-test for 
Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance หรือ One-way ANOVA) ปรากฏผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน          
ในภาพรวม 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน                     

ในภาพรวม 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

1. เพศ                                             
ชาย                                
หญิง  

 

144                
0 

4.20               
- 

0.554            
- 

 

- 

 

- 

2. อาย ุ  

ไม่เกิน 25  ปี                  
26 -  35  ปี                       
36 -  45  ปี                                  
46 ปีข้ึนไป 

4
11                
14          
26                
93 

           
3.58  
3.86  
4.19  
4.33 

         
0.399 
0.600  
0.401 
0.532 

9.566 0.000* 

3. ระดับ               
การศึกษา 

ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส.                     
อื่นๆ 

78          
24          
18            
0          
24 

4.20  
4.12  
4.07            

0            
4.41 

0.530 
0.606 
0.644                

0  
0.477 

 

1.652 

 

 

0.180 

4. สถานภาพ             

โสด                                  
สมรส                          

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  

อื่นๆ       

18   
118          
8                              
0 

 

3.97  
4.24  
4.10 

- 

 

0.630 
0.531 
0.630                             

- 

2.093 0.127 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน          
ในภาพรวม(ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                         
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

ในภาพรวม 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

5. ด ารงต าแหน่ง  

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

115               
29 

4.26             
3.97 

0.529  
0.595 

 

2.588 

 

 

0.011* 

 

6. ระยะเวลา           
การท างาน 

 

ไม่เกิน 10  ปี                  
11 -  20   ปี                       
21 -  30   ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

40               
96          
6                
2 

                     
3.88    
4.28  
4.89            
5.00 

 

0.500 
0.515 
0.128 
0.000 

11.800 0.000* 

7. การดื่มสรุา ไม่ดืม่                                  
ดื่ม 

49               
95 

3.97        
4.33 

0.478     
0.553 

-3.837 0.000* 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี่   

สูบบุหรี่                                                                                                                                    

49               
95 

3.97         
4.33 

0.478    
0.553 

-3.837 0.000* 

9. โรคประจ าตัว ไม่มี   

มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

49               
95 

3.97         
4.33 

0.478     
0.553 

-3.837 0.000* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที:่ ผู้ศึกษา 
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จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ในภาพรวม พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

พบว่าข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน  (อายุงาน) การดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่น ด ารงต าแหน่ง โดยมี
ค่า t-test  เท่ากับ 2.588 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.011*  ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  รองลงมา
ระยะเวลาการท างาน โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 11.800 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*  อายุโดยมีค่า t-
test  เท่ากับ 9.566 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*  ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ และการดื่มสุราการ
สูบบุหรี่ โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test  เท่ากับ - 3.837 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*  ซึ่งน้อยกว่าค่า 
Sig ที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า อายุ ระดับการศึกษา ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน                
(อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่  โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ            
ความปลอดภัยในการท างานในภาพรวม จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย       
ในการท างานในภาพรวมแตกต่างกัน เกือบทุกคุณลักษณะ และยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ไม่ส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างานในภาพรวม  
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ตารางที ่4.12   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน    
                     ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                      
และความเสี่ยงใดๆ 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                   
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน                      

ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีปราศจากภยั
คุกคามไม่มีอันตราย และความเสีย่งใดๆ 

 

จ า
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

1. เพศ  

ชาย 

หญิง  

 

144                
0 

4.14               
- 

0.602 

- 

 

- 

 

- 

2. อายุ  

ไม่เกิน 25  ปี                            
26 -  35  ปี                       
36 -  45  ปี                                  
46 ปีข้ึนไป 

4
11                
14          
26                
93 

              
3.48 
3.76 
4.13 
4.28 

              
0.553 
0.637 
0.475 
0.565 

9.310 0.000* 

3. ระดับ               
การศึกษา 

ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช .อนุปริญญา/
ปวส.                                   
อื่นๆ 

78          
24          
18            
0          
24 

4.13 
4.12 
4.02            

0            
4.31 

0.579 
0.657 
0.705                

0  
0.543 

 

0.890 

 

 

0.448 

ที่มา:ผู้ศึกษา 
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ตารางที ่4.12   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
                     ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                
และความเสี่ยงใดๆ(ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ             
ความปลอดภัยในการท างาน                                      

ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีปราศจากภยั
คกุคามไม่มีอันตราย และความเสีย่งใดๆ 

จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า t/F ค่า P 

4. สถานภาพ          

โสด                                  
สมรส                          

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่  

อื่นๆ       

18   
118          
8                
0 

 3.94  
4.18  
3.98                

- 

0.706 
0.585 
0.575                             

- 

1.583 0.209 

5. ด ารงต าแหน่ง                                   
ลูกจ้างประจ า                          
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

115           
29 

4.21            
3.88 

0.574 
0.648 

 

2.731 

 

 

0.007* 

 

6. ระยะเวลา           
การท างาน 

                                    
ไม่เกิน 10  ปี                  
11 -  20   ปี                       
21 -  30   ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

               
40               
96          
6                
2 

               
3.78                                                   
4.23  
4.88  
5.00 

             
0.556 
0.551 
0.240 
0.000 

12.187 0.000* 

ที่มา:ผู้ศึกษา 
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ตารางที ่4.12   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
                     ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย                         
และความเสี่ยงใดๆ(ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ             
ความปลอดภัยในการท างาน                              

ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีปราศจากภยั
คุกคามไม่มีอันตราย และความเสีย่งใดๆ 

จ านวน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่า t/F ค่า P 

7. การดื่มสรุา 

 

 

                                      
ไม่ดืม่                                  
ดื่ม 

 

4
49               
95 

3
3.96        
4.24 

0
0.551   
0.608 

-
-2.748 

0
0.007* 

8. การสูบบุหรี ่                                                
ไม่สูบบุหรี่                         
สูบบุหรี่                                                                                                                                    

49               
95 

3.96       
4.24 

0.551   
0.608 

-2.748 0.007* 

9. โรคประจ าตัว            ไม่มี   

มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
49               
95 

3.96       
4.24 

0.551     
0.608 

-2.748 0.007*                                       

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                     
ความปลอดภัยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย 
และความเสี่ยงใดๆ พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยใช้
ค่าสถิติ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ข้อมูลทั่วไปด้านอายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน)การดื่มสุรา               
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นด ารงต าแหน่ง โดยมี                 
ค่าt-test  เท่ากับ 2.731 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.007*  ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  รองลงมา          
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test  เท่ากับ -2.748 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.007* 
ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน)  โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 12.187 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*               
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้ และอายุ โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 9.310 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*           
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า อายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา                  
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน                      
ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใด ๆ แตกต่างกัน
กันเกือบทุกคุณลักษณะยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ไม่ส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มี
อันตราย และความเสี่ยงใด  
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ตารางท่ี 4.13   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
                     ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจ                   
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน                     

ด้านการด าเนินงานและ                                     
ก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภยั 

 

จ
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

1. เพศ  

ชายหญิง  

 

144                
0 

4.26                                 
- 

0.581             
- 

 

- 

 

- 

2. อายุ  

ไม่เกิน 25  ปี                  
26 -  35  ปี                       
36 -  45  ปี                                  
46 ปีข้ึนไป 

4
11                
14          
26                
93 

                    
3.67  
3.96  
4.26  
4.38 

             
0.335 
0.631 
0.388 
0.589 

7.086 0.000* 

3. ระดับ               
การศึกษา 

ประถมศึกษา               
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช .
อนุปริญญา/ปวส.                     
อื่นๆ 

78          
24          
18            
0          
24 

4.26   
4.13  
4.13            

0            
4.51 

0.548 
0.667 
0.631              

0  
0.506 

 

2.311 

 

 

0.079 

 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.13   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
                     ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย(ต่อ) 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ          
ความปลอดภัยในการท างาน                                

ด้านการด าเนินงานและ                                        
ก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภยั 

 

จ า
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

4. สถานภาพ                                 

                                          
โสด                                           

สมรส 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู ่

อื่น ๆ 

 

4
18                     
118                             
8          
0 

                
4.00                                 
4.31  
4.23               
4.26 

                          
0.629 
0.559 
0.713 

- 

2.246 0.110 

5. ด ารง 

ต าแหน่ง 

ลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

115            
29 

4.31           
4.07 

0.568 
0.600 

 

2.088 

 

 

0.039* 

 

6. ระยะ             
การท างาน 

 

ไม่เกิน 10  ปี                  
11 -  20   ปี                       
21 -  30   ปี                                  
31 ปีข้ึนไป 

40               
96          
6                
2 

3.98                            
4.33  
4.90              
5.00 

0.505 
0.572 
0.155 
0.000 

8.082 0.000* 
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ตารางท่ี 4.13   เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
                     ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย(ต่อ) 
 

 มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 (มาตรวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 1 - 5) 

ที่มา: ผู้ศึกษา 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

 พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครโดยใช้ค่าสถิติ 
t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่าข้อมูลทั่วไป ด้านอายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน(อายุงาน) 
การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    เช่น ด ารง
ต าแหน่งโดยมีค่า t-test  เท่ากับ 2.088 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.039*  ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  
รองลงมาระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) โดยมีค่า t-test  เท่ากับ 8.082 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000* 
อายุโดยมีค่า t-test  เท่ากับ 7.086 และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000* ซึ่งน้อยกว่าค่า Sigที่ก าหนดไว้ และ

ข้อมูลทั่วไปกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ         
ความปลอดภัยในการท างาน                                        

ด้านการด าเนินงานและ                                      
ก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภยั 

 

จ า
จ านวน 

ค่
ค่าเฉลี่ย 

ฆ
S.D. 

8
ค่า t/F 

8
ค่า P 

7. การดื่มสรุา 

 

 

ไม่ดืม่ 

ดื่ม 

4
49               
95 

3
3.98       
4.41 

0
0.522   
0.558 

-
-4.465 

0
0.000* 

8. การสูบบุหรี ่ ไม่สูบบุหรี่  

สูบบุหรี่                                                                                                                                    

49               
95 

3.98       
4.41 

0.522   
0.558 

-4.465 0.000* 

9. โรคประจ าตัว                                     
ไม่มี   

มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

49               
95 

3.98       
4.41 

0.522   
0.558 

-4.465 0.000* 
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การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว โดยมีค่า t-test  เท่ากับ -4.465  และมีค่า Sig เท่ากับ  0.000*  
ซึ่งน้อยกว่าค่า Sig ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้นจึงกล่าว ได้ว่า อายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา                   
การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน                    
ด้านการด าเนินงานและการก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย แตกต่างกันกันเกือบทุกคุณลักษณะ
ยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ ไม่ส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการท างาน ด้านการด าเนินงานและการก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 
 
4.5 ค าถามปลายเปิด (Open form) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
 

 การวิจัยส่วนที่ 4.5 โดยใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงาน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ 
ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.14 ปัญหา ที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน ความถี่ ร้อยละ 

1. พนักงานเก็บขนมูลฝอย ต้องยกถังขยะขึ้นบนรถท าให้ใช้แรงงานมาก มีอาการปวดขา 
ปวดเข่า อาจเกิดอุบัติเหตลุื่นหกลม้  

44 222.22 

2. ต้องการให้หน่วยงานจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลตนเอง เช่น 

อุบัติเหตุ,การบาดเจ็บจากการท างาน                         

43 216.67 

3. การจัดเก็บขยะ ประชาชนมีการรวมขยะไว้ในถุงเดียวกันหรือถังเดียวกัน ท าให้
เสียเวลาในการคดัแยกขยะ ในแตล่ะวัน                         

43 216.67 

4. ต้องการอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบตัิงาน เนื่องจากเป็นงานที่ตรากตร างานหนัก 
เพราะปริมาณขยะในพ้ืนท่ีมาก ท าให้คนเข้ามาปฏิบัติงานด ารงต าแหน่งอยู่ไม่ได้นาน 
ลาออกไปหางานท าใหม ่

43 216.67 

ที่มา:ผู้ศึกษา 
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ตารางท่ี 4.14 ปัญหา ที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการท างาน ความถี ่ ร้อยละ 

5. ต้องการให้หน่วยงานจัดบอรด์ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนา
มัยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอย                                   

43 216.67 

6. การด าเนินการคัดแยกขยะ ร่างกายต้องสัมผัสขยะและสดูกลิ่นทางลมหายใจ ท าให้
เจ็บป่วย 

42 211.10 

 

                                              รวม 

418 2100 

ที่มา:ผู้ศึกษา 

ตารางที่ 4.15 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน ความถี ่ ร้อยละ 

1. การก าหนดเป็นข้อบังคับหรือนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการคดัแยกขยะ อาจให้ประชาชน 
ชุมชน สถานประกอบการและส่วนท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมเสนอแนวทางข้อคิดเห็นและควร
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง 

44 222.22 

2. การจัดหาอุปกรณ์เพื่อสนับสนนุการปฏิบัติงานในการเก็บขนมลูฝอยท่ีไดม้าตรฐาน
ความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ     อย่างหนา รองเท้าบู๊ท ผ้ายาง
กันเปื้อน เสื้อสะท้อนเสง ผ้าปดิจมูก  แว่นตากันน้ าเข้าตา ชุดกันฝน (กางเกง+เสื้อ) เสื้อ
เกราะดามหลัง 

44 222.22 

3. การจัดหาอุปกรณ์การจัดเก็บขยะ เช่น เข่ง ถังบรรจุขยะล้อเลื่อน รถเข็น คราด พลั่ว 44 222.22 

4. จัดอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกๆ คนและเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง 43 216.67 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
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ตารางที่ 4.15 ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ อาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน ความถี่ ร้อยละ 

5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พนักงานเก็บขนมูลฝอย เช่น อันตรายจากโรค ติดเชื้อ
ที่มากับขยะ การป้องกันและวิธีการรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติงาน มาตรการความปลอดภัยแต่งกายอย่างไรปลอดภัยจากการติดเชื้อเมื่อ
ปฏิบัติงาน ความรู้เรื่องการดูแลสขุภาพ  และแนะน าประชาชน เช่น การคัดแยกขยะ 

43 216.67 

 

รวม 

118 1100 

ที่มา: ผู้ศึกษา 
 
 
4.6 สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร (นางสาวอรชา  มุ้ยเสมา) ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               
ได้ข้อสรุปดังนี้  
 

ปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนมูล
ฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยเสี่ยง สรุปไดด้ังนี้   

1. ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานหรือสวมใส่แต่เลือกชนิด
ของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานตน เช่น ไม่สวมใส่ถุงมือ หรือใช้
ถุงมือที่ไม่เหมาะสม เช่น ถุงมือผ้าจึงเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุจากของมีคม เช่น เศษแก้ว กระเบื้อง 
ถูกของมีคมทิ่มทะลุเข้าไปถูกมือและนิ้ว การไม่สวมรองเท้าบู๊ท หรือเลือกรองเท้าที่ไม่เหมาะสม อาจ
เสี่ยงต่อการลื่นล้มระหว่างท างานเนื่องจากพ้ืนรถขยะ มักเปียกเฉอะแฉะไปด้วยน้ า 

 2. ห้อยโหนไปกับรถเก็บขยะ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากรถ เนื่องจากภายใน
รถเก็บขยะไม่ได้ท าท่ีส าหรับให้พนักงานนั่ง ดังนั้น พนักงานต้องยืนและห้อยโหนไปกับรถจึงอาจท าให้
เกิดการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อได้ 

3. การท างานเป็นผลัด กลางคืนอาจท าให้มีปัญหา เรื่อง การอ่อนเพลีย พักผ่อนไม่
เพียงพอ เกิดอาการง่วงนอนซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ เช่น พนักงานง่วงนอนอาจเกิดการ   
พลัดตกรถได้หรือขาดความระมัดระวังในการเก็บ แยกขยะซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น ถูกสิ่งของ
ทิ่ม ต า บาด  
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 4. ต้องก้ม ๆ เงย ๆ ในการเก็บหรือคัดแยกขยะ เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ เช่น              
ถูกของมีคมบาดทิ่มต าได้ขณะเก็บหรือคัดแยกขยะ เนื่องจากพนักงานบางคน ใส่ถุงมือผ้าหรือไม่สวม
ใส่ถุงมือ 

5. ต้องกลิ้งยกหรือแบกถังขยะและโยนถังขยะขึ้นรถ ซึ่งถังมีน้ าหนักมาก เสี่ยงต่อ            
สิ่งแปลกปลอมเข้าตาขณะเหวี่ยงถังขยะขึ้นบนรถขยะ เนื่องจากพนักงานส่วนมากไม่สวมใส่แว่นตา 
เสี่ยงต่อการถูกถังขยะทับเท้า ขณะกลิ้งถังขยะ หากไม่มีความระมัดระวัง                                                                                                                                     

6. ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีปริมาณขยะในพ้ืนที่เขตมาก 2 - 3 วัน 
ต้องจัดเก็บขยะเนื่องจากความหลากหลายของพ้ืนที่ มีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การประปา              
พระโขนง โรงเรียน ท่าเรือคลองเตย ห้างสรรพสินค้า บริษัท โรงแรม คอนโด หมู่บ้าน ชุมชนแออัด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

การค้นคว้าอิสระ “เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลมีผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขน
มูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 
น ามาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมในน าความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานสู่การปฏิบัติ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ านวน 144 คน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง 
ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/สูบบุหรี่ โรคประจ าตัว ลักษณะของพนักงานเก็บ
ขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดย
น าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่อ
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน  เก็บขน
มูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐาน การวิจัยโดยใช้สถิติโดยใช้ t-test ส าหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรต้นที่จ าแนกเป็น 2 กลุ่มหรือน้อยกว่า วิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ F-test ส าหรับการ
เปรียบเทียบตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มหรือมากกว่า 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ประวัติการดื่มสุรา/ สูบบุหรี่ โรคประจ าตัว 
ลักษณะของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ โดยน าเสนอเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ดังนี้  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 144  คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่มี
อายุ 46 ขึ้นไป จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 78 คน คิด
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เป็นร้อยละ 54.2 สถานภาพ สมรส จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 81.9 ด ารงต าแหน่ง 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 79.9  ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.1 ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) 11 - 20 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ  66.7 ดื่มสุรา 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 สูบบุหรี่ จ านวน  95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 มีโรคประจ าตัว 
จ านวน 95 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.0  

5.1.2 ระดับคะแนนของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย                                                                               

                     ข้อมูลการให้คะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

5.1.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่า มีความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับอาชีวอนามัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  

 1. ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ โดยมี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุด ในเรื่อง การ
ดูแลรักษาเล็บมือ  เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และมีความรู้
ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ค าว่า “อาชีวอนามัย” โดยอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

2. ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยมีความรู้ความเข้าใจอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 โดยมีความรู้ความเข้าใจสูงสุด ในเรื่อง ท่านต้องล้างมือให้สะอาด
และเช็ดให้แห้งก่อนสวมถุงมือยาง โดยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีความรู้ 
ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลตนเอง เช่น อุบัติเหตุ,การบาดเจ็บจาก
การท างาน โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

5.1.2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ความรู้ความเข้าใจของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมพบว่ามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21                              

                 1. ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย 
และความเสี่ยง ใด ๆ โดยมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 มีความรู้ความ
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เข้าใจสูงสุด ในเรื่อง การปฏิบัติงานจัดเก็บขยะหากขาดการระมัดระวัง อาจได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุ
หรือของมีคม โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง ท่าน
มีการตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะน ารถยนต์ออกปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 

2. ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย โดยมีความรู้
ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีความรู้ความเข้าใจสูงสุด ในเรื่อง ท่านมีความรู้
ความเข้าใจต้องมีการท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันทีหลังจากการเลิกงาน 
โดยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และมีความรู้ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง ท่านมีความรู้ความ
เข้าใจในการยกสิ่งของหนักควรช่วยกันยกหลายคน เช่น ใช้อุปกรณ์ช่วยยกสิ่งของ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐาน 

การวิจัยโดยใช้สถิติโดยใช้ t-test ส าหรับการเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่จ าแนก
เป็น 2 กลุ่มหรือน้อยกว่า วิเคราะห์ค่าสถิติโดยใช้ F-test ส าหรับการเปรียบเทียบตัวแปรต้นที่มี       
3 กลุ่มหรือมากกว่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุง เทพมหานคร  มี
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรค
ประจ าตัว มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

1. ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ พบว่า พนักงานเก็บ
ขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา การ
สูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัวแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ยกเว้นเพศ ระดับการศึกษา สถานสมรส ด ารงต าแหน่งไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

          2. ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีการด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา 
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การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัวแตกต่างกัน จะมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนา
มัย ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน ยกเว้นระดับการศึกษา สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรค
ประจ าตัว มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงาน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย และ
ความเสี่ยงใดๆ พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  ที่มีอายุ 
ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม 
ไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน ยกเว้นระดับการศึกษา สถานภาพสมรสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

2. ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย พบว่า พนักงาน
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ท างาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการมีโรคประจ าตัว มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐาน ยกเว้นระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรสไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
     

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย สามารถสรุปและอภิปรายการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัย พบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงาน
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เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย อยู่ในระดับมาก โดย
พิจารณาเป็นรายด้านดังนี้ 

1. ด้านการควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ  
จากผลวิจัยพบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความ
เข้าใจสูงสุด ในเรื่อง การดูแลรักษาเล็บมือ เล็บเท้าให้สั้นอยู่เสมอ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51  เนื่องจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ต้องใช้มือสัมผัสกับ
ขยะอาจมีเชื้อโรคขณะจัดเก็บขยะตามอาคารบ้านเรือน ตลาด สถานประกอบการและมูลฝอยที่
ตกค้างตามที่สาธารณะ ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จัดเก็บขยะควรมีการดูแลบ ารุงเล็บมือ เล็บเท้า มี
วิธีการง่าย ๆ ดังนี้ รู้จักรักษาความสะอาด อย่าปล่อยให้เล็บด าสกปรกเป็นอันขาดเป็นบ่อเกิดของเชื้อ
โรคต่างๆมากมาย โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียควรท าความสะอาดเล็บมือ เล็บเท้าเป็นประจ า โดยการใช้
แปรงขนนุ่ม กับสบู่อ่อนๆ บริเวณมือ เท้า และซอกเล็บ แล้วล้างออกด้วยน้ าอุ่นตัดเล็บมือ สัปดาห์ละ
ครั้งส่วนเล็บเท้า 2 - 3 สัปดาห์ต่อครั้ง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอุทัย  ภูเต้าสูง ที่ได้
ศึกษา การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียนโคกกลางวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาด อยู่ในระดับมาก ท าให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี เช่น  มีเล็บมือ เล็บเท้า ที่สะอาด ผม 
แขน ขา และฟันที่สะอาด รวมไปถึงการสวมใส่เครื่องแต่งกายที่สะอาด ถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียน
ก าหนด 

ส่วนความรู้ความเข้าใจต่ าสุด ในเรื่อง ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ค าว่า “อาชีวอนามัย” 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เนื่องจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร ไม่เข้าใจข้อค าถามท่ีไม่สื่อกลุ่มตัวอย่างและพนักงานเก็บขนมูลฝอย ต าแหน่งลูกจ้าง

ชั่วคราวมีการเข้าออกจากงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งการเก็บขยะเป็นการท างานที่หนักและท างานเป็นกะ 

ท าให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายไม่แข็งแรงท าให้มีโอกาสติดเชื้อโรคจากการจัดเก็บขยะ และ

การสัมผัสกับขยะ ฝุ่นละออง เขม่า ควัน กลิ่น ก๊าซพิษ ความร้อน เสียงดัง และเชื้อโรคต่างๆเป็นผลท า

ให้เกิดโรคจากการท างาน เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ซึ่งส านักงานเขตคลองเตยได้

มีการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย จะมีการอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ไม่ได้ท าให้

พนักงานเก็บขนมูลฝอยมีความรู้มากขึ้น ส านักงานเขตคลองเตยควรเปลี่ยนวิธีการอบรมและส่งเสริม

การอบรมให้ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย เช่นสื่อต่างๆ ให้มีความน่าสนใจ พนักงานเก็บขนมูล

ฝอยจะได้จดจ าน าความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน 
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2. ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

 จากผลวิจัยพบว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
มีความรู้ความเข้าใจอันดับสูงสุด ในเรื่อง การล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนสวมถุงมือยาง อยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 เนื่องจาก พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีการล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อนการสวมถุงมือยาง เพราะขณะปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมือจะหยิบจับขยะใส่ถัง และน าถังขยะขึ้นใส่รถเก็บขยะ เพ่ือป้องกันการทิ่มแทงของเศษ
กระจก แก้ว ของมีคม ทิ่ม ต า บาด และป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และควรรู้ วิธีการใช้ถุงมือยางที่
ถูกสุขลักษณะการสวมใส่ถุงมือยาง เป็นเครื่องมือส าหรับช่วยป้องกันมือไม่ให้สัมผัสกับเลือด สารเคมี 
สิ่งสกปรก ได้โดยตรงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัสดุที่น ามาใช้ผลิตถุงมือซึ่งอาจเป็นฉนวนต่อสาร
นั้นๆ หรืออาจเป็นพาหะที่ท าปฏิกิริยาให้ถุงมือเสื่อมคุณภาพลงได้โดยส่วนใหญ่แล้วถุงมือจะผลิตมา
จากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เพ่ือให้มีคุณสมบัติยืดและกระชับสามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆ 
ได้ถนัด ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกซื้อถุงมือยางที่มีขนาดพอเหมาะพอดีกับมือ เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยน้ ายาให้สะอาดโดยเฉพาะหลังจากที่มือต้องสัมผัสกับสารเคมีต่างๆ เช่น 
ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน หากรู้ว่าจะต้องสัมผัสกับสารเคมี ควรป้องกันด้วยการสวมถุงมือทุกครั้ง  ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยนุช  พุทธรรม ที่ได้ศึกษาการป้องกันการติดเชื้อจากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พบว่า พนักงานจัดเก็บขยะ ก่อนสวมใส่ถุงมือยางต้องล้างล้างมือให้
สะอาดและเช็ดให้แห้ง  

ส่วนความรู้ความเข้าใจอยู่ในอันดับต่ าสุด ในเรื่อง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแล
ตนเอง เช่น อุบัติเหตุ,การบาดเจ็บจากการท างาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เนื่องจาก 
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไม่มีอุบัติเหตุขณะจัดเก็บขยะมูล
ฝอยตามถนน ซึ่งบางครั้งอาจมีการบาดเจ็บจากการท างานเล็กน้อย เช่น ของมีคม ทิ่ม แทง ขณะ
ปฏิบัติงานเก็บขยะ ส านักงานเขตคลองเตย ไม่มีการจัดให้มีมุมสุขภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนที่ถูกต้องจากการท างาน เช่น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และควรมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและทันสมัย เพ่ือให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยได้รับทราบข้อมูลเพ่ือเกิดความตระหนักต่อการ
ปฏิบัติตนในการท างานได้อย่างถูกต้อง  

ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม พบว่า                                 
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันเช่น อายุ ด ารง
ต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว จะส่งผลให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยแตกต่างกันเกือบทุกคุณลักษณะ ยกเว้น ระดับการศึกษา สถานภาพ การที่
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พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีการด ารงต าแหน่งแตกต่างกัน 
จะมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีการด ารงต าแหน่งลูกจ้างประจ าก็ยิ่งมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนา
มัยสูงขึ้นตามไปด้วย เนื่องจาก พนักงานเก็บขนมูลฝอย ที่ด ารงต าแหน่งลูกจ้างประจ า ฝ่ายรักษาความ
สะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 115 คน ได้รับการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยเป็นประจ าทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง จัดอบรมในวันประชุมลูกจ้าง ที่
ห้องประชุม ส านักงานเขตคลองเตย ชั้น 7 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้รับทราบความ
เคลื่อนไหวของข้อมูลอาชีวอนามัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอ
นามัยที่บริ เวณหน้าห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเวลาลูกจ้างมาลงลายมือปฏิบัติงานหรือมาติดต่อเรื่องสวัสดิการ เช่นเบิกเงินค่า
เล่าเรียนบุตร เบิกเงินค่าทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย                   
ส่วนพนักงานเก็บขนมูลฝอย ด ารงต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จ านวน 29 คน จะไม่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชี
วอนามัย เนื่องจาก ลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการเข้าออกจากงานบ่อยครั้งงานเก็บขนมูลฝอย เป็นงานที่
ตรากตร า ได้รับสวัสดิการน้อยกว่าลูกจ้างประจ า เช่นค่ารักษาพยาบาล เบิกได้เฉพาะบิดา มารดา 
ภรรยา และบุตรไม่เกิน 3 คน ค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างชั่วคราวจะเบิกได้จากประกันสังคม ส่วนค่า
เล่าเรียนบุตรและค่าเงินทุนสนับสนุนการศึกษาน าหลักฐานมาเบิกไม่ได้  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของชัยวัฒน์  ศรีประเสริฐ ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บ
ขยะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ ด ารงต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน รายได้ และภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานเก็บขยะมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ 

ในส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพิจารณาเป็นรายด้านในดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อมของการท างานที่ปราศจากภัยคุกคามไม่มีอันตราย และ
ความเสี่ยงใดๆ 

จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่อยู่ในอันดับสูงสุด ในเรื่อง การปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ หาก
ขาดการการระมัดระวัง อาจได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุหรือของมีคม อยู่ ในอันดับมาก มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.37 เนื่องจาก พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บขยะควรระมัดระวัง อาจได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุหรือของมีคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มของพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ส่วนพนักงานเก็บขนมูลฝอยที่มีอายุหรือ
ประสบการณ์ที่มากกว่า จะไม่ได้รับบาดเจ็บจากเศษวัสดุหรือของมีคม มีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนไม่ให้ปฏิบัติงานด้วยความเคยชินจนขาดความ
ระมัดระวังในการดูแลตนเอง เพ่ิมความตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยงในการท างาน ตลอดจนมี
ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนขณะปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน  
ควรรู้วิธีและเลือกใช้ชนิดใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานและโอกาสที่ได้รับการสัมผัส เช่น การใช้ถุงมือหรือ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า เพ่ือป้องกันสารสัมผัสกับผิวหนังหรือใช้แว่นตาเพ่ือป้องกันสารกระเด็นเข้าตา 
ขณะท างานถ้าเสื้อผ้าเปื้อน ควรรีบถอดออกและแยก วิธีการใส่ถุงมือ ล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดและ
เช็ดให้แห้งก่อนสวมใส่ ถุงมือ ไม่ควรสวมใส่ถุงมือคู่เดิมเป็นเวลานานเกินไป ควรถอดออกเมื่อไม่ใช้งาน 
ไม่ควรใช้ถุงมือเกินช่วงเวลาท างานถ้าต้องใส่เป็นเวลานานควรใช้สลับถุงมือคู่อ่ืน พับขอบถุงมือ ล้างถุง
มือก่อนจะถอดออก ถอดถุงมือออกโดยห้ามสัมผัสพ้ืนผิวด้านนอกเอามือจับถุงมือโดยดึงที่ปลายนิ้ว ใช้
ครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ ทามือหลังจากสวมใส่ถุงมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านในถุงมือแห้งก่อนจะ
น ามาใช้ใหม่ ห้ามน าถุงมือที่เปื่อยหรือขาดมาใช้งานเด็ดขาดจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิเชษฐ์  คงนอก ที่ได้ศึกษา การศึกษาการจัดการขยะของชุมชนเทศบาล
ต าบลดอนหวาย อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้กับความเข้าใจ
เรื่องจัดเก็บขยะอยู่ในระดับมาก  

ส่วนข้อที่อยู่ในอันดับต่ าสุด ในเรื่อง การตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะน า
รถยนต์ออกปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ อยู่ในอันดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 เนื่องจาก
พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ด ารงต าแหน่ งพนักงานขับ
รถยนต์จึงไม่สามารถขับรถยนต์เก็บขยะออกปฏิบัติงานได้และไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การ
ตรวจสภาพรถยนต์ทุกครั้ง ก่อนที่จะน ารถยนต์ออกปฏิบัติงาน  

2. ด้านการด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย  

จากผลการวิจัยพบว่า ข้อที่อยู่ในอันดับสูงสุด ในเรื่อง ความรู้ความเข้าใจมีการท า
ความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันทีหลังจากการเลิกงาน อยู่ในอันดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 เนื่องจากพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเสมอ หลังจากการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานเก็บขนมูลฝอยเดินทาง
มาถึงส านักงานเขตคลองเตยแล้ว พนักงานเก็บขนมูลฝอยจะเอาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
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จัดเก็บไว้ที่ส านักงานเขตคลองเตย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นจะได้รับการท าความสะอาดเป็นครั้งคราว และ
มีการตรวจสอบโดยหัวหน้าพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย หลังจากนั้นพวกเขาจะท า
การล้างท าความสะอาดร่างกายเบื้องต้นก่อน และเดินทางกลับบ้านเพ่ือช าระล้างร่างกายอีกครั้ง เพ่ือ
ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ มีหลักในการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 1.รู้จัก
และเข้าใจอันตรายที่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแต่ละชนิด ทั้งข้อบ่งชี้ในการใช้การบ ารุงรักษา 3. ชนิดและอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลที่จ าเป็น ได้แก่ ถุงมือ ผ้ายางกันเปื้อน ผ้าปิดปากปิดจมูก แว่นป้องกันตา หน้ากาก
ป้องกันหน้า รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข็ง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัย นายปรัชญา ไชยอ่ินค า ได้
ศึกษา ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผลการศึกษาใช้อุปกรณ์พบว่า ปัจจัยต่อการ
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลคือ ความสม่ าเสมอของการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก  

ส่วนความรู้ความเข้าใจอยู่ในอันดับต่ าสุด ในเรื่อง มีความรู้ความเข้าใจในการยก
สิ่งของหนักควรช่วยกันยกหลายคน อยู่ในอันดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เนื่องจากพนักงานเก็บขน
มูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ควรมีความรู้การวางแผนยกและย้ายเก็บขนมูลฝอย 
เช่น ถังขยะ ต้องดูน้ าหนักและขนาดสิ่งของที่จะยกก่อนว่า สามารถยกตามล าพังได้หรือไม่ 
ตรวจสอบ สิ่งของที่จะยกว่าเป็นวัสดุแบบไหน เช่น โลหะ แก้ว  และอย่าลืมตรวจดูความปลอดภัย 
ตรวจสอบเส้นทางเคลื่อนย้าย ว่ามีสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือไม่ พ้ืนต้องไม่ลื่น มีแสงสว่าง และพ้ืนที่
วางของเพียงพอ ใช้เครื่องทุน่แรง เช่น รถเข็น หรืออุปกรณ์ช่วยยก อย่างแม่แรง จะช่วยทุ่นแรงได้เป็น
อย่างดี แต่ควรต้องศึกษาวิธีการใช้ก่อน เมื่อยกของที่หนักแล้วให้สลับมายกของเบา เพ่ือพักกล้ามเนื้อ 
และเพ่ือช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ป้องกันมือ สวมถุงมือทุกครั้งก่อนยกและย้ายของ เพ่ือ
ป้องกันการถลอก ขูดขีด และโดนของมีคมบาดได้ ควรสวมรองเท้าเพ่ือป้องกันการลื่นไถล สวมหมวก 
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากวัสดุสิ่งของหล่นทับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรีย์รัช  สืบ
ศรี  ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บโครงร่ างกล้ามเนื้อ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพแวดล้อมการท างานอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อได้ เช่น การยกสิ่งของหนัก  
ควรช่วยกันยกหลายคน  

ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ภาพรวม ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ 
ด ารงต าแหน่ง ระยะเวลาการท างาน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ โรคประจ าตัว มีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
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แตกต่างกัน จะส่งผลให้ต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน ในภาพรวม 
แตกต่างกันเกือบทุกคุณลักษณะยกเว้น ระดับการศึกษา สถานภาพ จากผลการวิจัยพบว่า เช่นระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในภาพรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาสูง เช่น ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 24 คน จะมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในภาพรวม เท่ากันกับพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีการศึกษาต่ ากว่า เช่น ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 78 คน 
เนื่องจาก ส านักงานเขตคลองเตย มีการอบรมเดือนละ 1 ครั้ง ท าให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยเกิดการ
พัฒนาระดับสติปัญญา ซึ่งมีผลต่อการแปลสารที่ได้รับรู้มา ท าให้ลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาสูงและที่มี
ระดับการศึกษาต่ า จึงรับรู้ เรียนรู้ ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปิ่นนเรศ  
กาศอุดม อารีรัตน์ วิเชียรประภา จรัญญา  ดีจะโปะ ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี หลังเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สูงกว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น วิทยาลัยควรมีนโยบายในการพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาอย่าง ต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ ทัศนคติ และความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาด้วยวิธีการประชุม หรือฝึกอบรม อย่างสม่ าเสมอและให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการค้นคว้าอิสระเรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

 

 



Ref. code: 25595803010676PYG

100 
 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไปจากการวิจัย    

1. ควรให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มี
การตรวจสุขภาพประจ าปีทุกปี  เพราะพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร มีภาวการณ์ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคขณะปฏิบัติงาน โดยทางส านักงาน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้ประสานงานให้ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่  มาตรวจและบริการที่ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

2. ควรมีการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ                     
ความปลอดภัย ในการท างาน เนื่องจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างต าแหน่งอ่ืน ๆ อีก เช่นพนักงานกวาดถนน พนักงานขนถ่ายสิ่ง
ปฏิกูล พนักงานสวน โดยจัดอบรมในวันประชุมลูกจ้าง ที่ห้องประชุม ส านักงานเขตคลองเตย ชั้น 7                        

3. ควรมีการจัดท าคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยและต าแหน่งอ่ืนๆ ของส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เช่น 
พนักงานกวาดถนน พนักงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล พนักงานสวน จะได้มีไว้ให้ศึกษา เช่น มีเนื้อหา
ประกอบด้วยการปฏิบัติตน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ 

4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ                     
ความปลอดภัยในการท างาน ให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งด ารงต าแหน่งลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ประจ าเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่าเดือนละ 1 
ครั้ง โดยใช้เวลาประชุมลูกจ้าง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร ใช้สถานที่ห้องประชุมส านักงานเขตคลองเตย ชั้น 7 

 5. ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมชีวอนามัยและความปลอดภัยใน            
การท างาน  ให้กับพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ได้รับทราบ
ความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ที่บริเวณหน้าห้องฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขต
คลองเตย กรุงเทพมหานครเนื่องจากเวลาลูกจ้างมาลงลายมือชื่อปฏิบัติงานหรือมาติดต่อเรื่อง
สวัสดิการ เช่นเบิกค่าเล่าเรียนบุตร เบิกเงินทุนสนับสนุนการศึกษา จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เป็น
ต้น 
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6. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการและพนักงานเก็บขนมูลฝอย                    
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานครเข้าร่วมอบรมกับ           
กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาระดม
สมองคิดความรู้หรือน าเอกสารที่ได้รับตอนไปอบรมมาเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กับ
ส านักงานเขตอ่ืนๆ เพ่ือหาข้อแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย น ามาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและ                    
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
กับการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอ่ืนๆ กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา 
และสร้างนวัตกรรมในการจัดการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในมุมมองใหม่  

3. เนื่องจากฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ของส านักงานเขตต่างๆ 
กรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างต าแหน่งอ่ืน ๆ เช่นพนักงานกวาดถนน พนักงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล             
พนักงานสวน ควรท าการวิจัยว่ามีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
การท างานระดับใด  

 4. ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการให้ความรู้ หรือฝึกอบรม 
พนักงานเก็บขนมูลฝอย เพื่อการป้องกันการเกิดโรค การบาดเจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพแก่พนักงาน
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตต่าง ๆ   
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รายการอ้างอิง 
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,2526.       

วิทย์ วิศทเวทย์. ปรัชญาทั่วไปมนุษย์โลกและความหมายของชีวิต. กรุงเทพฯ:อักษรเจริญทัศน์, 2537. 
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สารนิพนธ์ 
 
น้ าผึ้ง  นุชนาฏ. “ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติต่อระบบการจ าแนกต าแหน่งใหม่ (แท่ง) :   

ศึกษากรณี ข้ า ร าชการองค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  อ า เ ภอทับสะแก จั งหวั ด               
ประจวบคี รี ขันธ์ ” .  สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  สาขารั ฐประศาสนศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์.  มหาวิทยาลัยเกริก, 2553.  

วิภาดา  สุขสวัสดิ์. “การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา  
บริหารธุรกิจการศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เสียภาษีอากรที่มีผลต่อทัศนคติการเสีย     
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 13. การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสยาม, 2558. 

ปรัชญา  ไชยอิ่นค า. “ปัจจัยต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล”. สารนิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์,  

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2556.  
ปิยนุช  พุทธรรม. “การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานของพนักงานจัดเก็บขยะ               

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อ าเภอเมือง จังหวัด 
สกลนคร”. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2554. 

อุทัย  ภูเต้าสูง. “การด าเนินงานเสริมสร้างวินัยด้านการรักษาความสะอาดของนักเรียนโรงเรียน       
โคกกลางวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1”. สารนิพนธ์ปริญญมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. 

 

การสัมภาษณ์ 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ส านักงานเขตคลองเตย. สัมภาษณ์โดย  

นาตยา  ประสานสงฆ์, ส านักงานเขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 7 มีนาคม  2560. 

อรชา  มุ้ยเสมา. สัมภาษณ์โดย นาตยา  ประสานสงฆ์, กรุงเทพฯมหานคร, 12 มิถุนายน  2560. 
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เว็บไซด์ 
 
wordpress.com. ลักษณะของความรู้. ม.ป.ป. https://km436202.wordpress.com/part/ 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2560). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595803010676PYG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน               
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

 

ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และเพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน              
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร น ามาเป็นแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมในการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
สู่การปฏิบัติ ค าตอบที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะน าไปใช้เพ่ือประมวลผลเชิงสถิติเป็นการ
ส่วนรวมเท่านั้น 

2. แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

 ข้อมูลส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
ของพนักงานเก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 ข้อมูลส่วนที่ 3 เป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open form) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ถึงปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานหน่วยงานของท่าน เพ่ือเตรียมความพร้อม              
ในการน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานสู่การปฏิบัติ 
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                             แบบสอบถาม 

                                 เรื่อง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงาน                 
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ค าชี้แจงโปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน
ช่องว่างที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 

 1.เพศ 

1ชาย                                            2หญิง 

 2. อายุ (โปรดระบุ) ....... 

1  ไม่เกิน 25 ปี                                2  อายุ 26 - 35 ปี             

3  อายุ 36 - 45 ปี                            4  อายุ   46 ปีขึ้นไป 

 3. ระดับการศึกษา 

1  ประถมศึกษา                                2  มัธยมศึกษาตอนต้น 

3  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.              4  อนุปริญญา/ปวส. 

5  อ่ืน ๆ 

 4. สถานภาพการสมรส 

1  โสด                                            2   สมรส 

3  หม้าย/อยา่/แยกกันอยู่                      4   อ่ืน ๆ 

 5. ด ารงต าแหน่ง  

1  ลูกจ้างประจ า                                2   ลูกจ้างชั่วคราว 

  

 6. ระยะเวลาการท างาน (อายุงาน) ในต าแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย 

1   ไม่เกิน 10   ปี                                       2     11 - 20   ปี 

3   21 - 30  ปี                                          4     31 ปีขึ้นไป 
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 7. ท่านดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือไม่ 

1   ไม่ดื่ม                                         2   ด่ืม 

 8. ท่านสูบบุหรี่หรือไม่ 

1   ไม่สูบบุหรี่                                   2   สูบบุหรี่ 

 9. ท่านมีโรคประจ าตัวหรือไม่ 

1   ไม่มี                                           2   มี 

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ของพนักงาน           
เก็บขนมูลฝอย ส านักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความรู้ความเข้าใจโดยพิจารณาว่าแต่ละข้อ             
ท่านให้คะแนนระดับความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

 

 

ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ม
มาก
ที่สุด
(5) 

ม
              

มาก          
(4) 

ป
ปาน 
กลาง 
(3) 

น้
 

น้อย
(2) 

น้
น้อย
ที่สุด
(1) 

อาชีวอนามัย      

-การควบคุมดูแล สุขภาพอนามยัของผู้ประกอบอาชีพ 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ค าว่า “อาชีวอนามัย”      

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการท างานมีภาวะความเสีย่ง 

จ าเป็นต้องมีการตรวจร่างกาย ก่อนเข้าท างานและ                   
ตรวจสุขภาพประจ าป ี

     

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 

     

4. ท่านปฏิบัติงานไดร้ับบาดเจ็บขณะจดัเก็บขยะ ควรพบ
แพทย์เพื่อวินิจฉัยโรคและรักษาใหห้ายเป็นปกติ  

     

5. ในขณะที่มีการปฏบิัติงานจัดเกบ็ขยะต้องสวมใส่เสื้อ แขน
ยาวท่ีคลุมถึงมือและไม่ซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ได ้
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6. หน่วยงานของท่านให้ความรู้ความเข้าใจอบรมก่อน       
การปฏิบัตหิน้าท่ีต าแหน่งพนักงานเก็บขนมูลฝอย            
ด้านความปลอดภยัในการท างาน 

     

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจวิธีการออกก าลังกายโดย             
การบริหารร่างกายด้วยการยืดเส้นยืดสายก่อนปฏิบัติงาน 

 

 

     

 

 

ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ม
มาก
ที่สุด
(5) 

ม
           

มาก
(4) 

ป
ปาน 
กลาง         
(3) 

น้
 

น้อย
(2) 

น้
น้อย
ที่สุด
(1) 

8. เมื่อเสรจ็สิ้นการปฏิบตัิงานจัดเก็บขยะแล้วมีการลา้งมือด้วย
น้ ายาฆ่าเช้ือ 

     

9. การป้องกันสารเคมีที่ปะปนมากับขยะก่ออันตรายต่อระบบ
ผิวหนังและระคายเคืองต่อดวงตาได้ 

     

10. พนักงานจัดเก็บขยะมีการดูแลรักษาเล็บมือ เล็บเท้า      
ให้สั้นอยู่เสมอ 

     

11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานเก็บมลูฝอย ต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น                 
เสื้อสะท้อนแสง  

     

12. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการดูแลตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการท างาน การติดเชื้อโรค ขณะ
ท างานเก็บขยะมลูฝอย 

     

13. ท่านสามารถป้องกันในการปฏิบัติงานเก็บขยะ                            
ที่ต้องสัมผสัเชื้อโรค สารเคมี ของมีคมซึ่งเป็นสาเหตุ            
ที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วย   
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14. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการท างานท่ีจะป้องกันโดย
ระมัดระวังไม่ได้ให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน 
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ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ม
มาก
ที่สุด
(5) 

ม
   

มาก
(4) 

ป
ปาน 
กลาง
(3) 

น 

น้
น้อย
(2) 

น้
น้อย 
ที่สุด           
(1) 

15. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มของ
มึนเมาขณะท างาน ซึ่งร่างกายต้องสัมผสักับขยะมูลฝอยท าให้
เกิดการติดเชื้อ เจ็บป่วย 

     

16. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษา                                                                                                                                                                           
ท าความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล                
ที่ใช้สวมใส่ก่อนและหลังเก็บขยะมลูฝอย 

     

17. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการปฐมพยาบาลเบื้องต้น                 
การดูแลตนเอง เช่น อุบัติเหต,ุการบาดเจ็บจากการท างาน 

     

18. ท่านต้องล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งก่อน 

สวมถุงมือยาง 

     

19. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการระวังตนเองใน                     
ขณะปฏิบตัิงานห้ามหยอกล้อหรือเล่นกัน เพื่อป้องกัน             
บาดเจ็บเกดิอุบัติเหต ุ

     

20. ผ้าปิดจมูกที่ใช้งานต้องแขวนไว้กับล าคอและระยะเวลา         
ในการใช้ผ้าปิดจมูกในแตล่ะครั้งตอ้งไม่เกิน 20 - 30 นาที 

     

ความปลอดภัย      

- สภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม            
ไม่มีอันตราย และความเสี่ยง ใดๆ 

     

21. ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ค าว่า “ความปลอดภัยใน                       
การท างาน” 

     

22. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์           
ในการจัดเก็บขยะได้ถูกต้องปลอดภัย 

     

23. ในขณะปฏิบัติงานจัดเก็บขยะหากขาดการระมดัระวัง             
อาจไดร้ับบาดเจ็บจาก เศษวสัดุหรอืของมีคม 
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ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ม
มาก
ที่สุด
(5) 

ม
 

มาก
(4) 

ป
ปาน  
กลาง
(3) 

น้
  

น้อย
(2) 

น้
น้อย
ที่สุด
(1) 

24. ท่านมีการตรวจสภาพรถยนตท์ุกครั้ง ก่อนที่จะน ารถยนต์ออก
ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบตัิเหต ุ

     

25. ถ้าท่านรับประทานอาหารขณะปฏิบัติงาน จะไดร้ับเช้ือโรคต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ในขยะส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 

     

26. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการซ่อมแซม           
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บขยะมูลฝอย 

     

27. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎหรือสญัลักษณ์    
ของความปลอดภัยในขณะปฏิบัตงิาน   

     

28. การท างานอย่างปลอดภัยท าให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย         
มีขวัญและก าลังใจอย่างเตม็ที ่

     

29. ในขณะปฏิบัติงานจัดเก็บขยะหากขาดการระมดัระวัง             
อาจไดร้ับบาดเจ็บจาก เศษวสัดุหรอืของมีคม 

     

30. ฝุ่นละอองที่รวมอยู่กับขยะมีผลอันตรายต่อระบบ              
ทางเดินหายใจ 

     

- การด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย      

31. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการท างานอย่างปลอดภัย เช่น        
การดูแลตนเอง และการลงพื้นที่จดัเก็บขยะมูลฝอย  

 

     

32. ท่านมีความรู้ความเข้าใจปฏิบตัิตามค าแนะน าของ            
หัวหน้าพนักงานเก็บขนมูลฝอย เกีย่วกับการป้องกัน           
อุบัติเหตุจากการท างาน  

 

     



Ref. code: 25595803010676PYG

113 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจ 

 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

ม
มาก
ที่สุด
(5) 

ม
 

มาก
(4) 

ป
ปาน  
กลาง
(3) 

น้
  

น้อย
(2) 

น้
น้อย
ที่สุด
(1) 

33. ท่านมีความรู้ความเข้าใจการให้ค าแนะน า เรื่อง การดูแลตนเอง
ทั้งก่อนและหลังเลิกงาน 

     

34. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมลูฝอยและ
แยกประเภทขยะมลูฝอย 

     

35. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการระวังตนเองในขณะปฏิบตัิงาน 
เช่น ห้ามนั่งบนหลังรถขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหต ุ

     

36. ท่านมีความรู้ความเข้าใจในการยกสิ่งของหนักควรช่วยกันยก
หลายคนๆ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยยกสิ่งของ 

     

37. หน่วยงานของท่านมีการประชาสัมพันธ์จัดบอรด์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท างาน 

     

38. ท่านมีความรู้ความเข้าใจขณะปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งคุกคาม
สุขภาพด้านกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง ความร้อน                   
การสั่นสะเทือน 

     

39. ท่านมีความรู้ความเข้าใจต้องมีการท าความสะอาดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทันทีหลังจากการเลิกงาน 

     

40. ควรมีการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไดห้ากเกิด             
ปัญหาเพื่อการดูแลตนเองและผู้อืน่ขณะปฏิบตัิงาน 
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ส่วนที่ 3 เป็นแบบค าถามปลายเปิด (Open form) ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ         
ถึงปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยในการท างานหน่วยงานของท่าน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน าความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานสู่การปฏิบัติ 

 1. ปัญหาเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ในหน่วยงานของท่าน         
มีอะไรบ้างเพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้น (โปรดระบุ) 

    1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

      1.1 การควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

      1.2 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
.......................................................................................................................... ..........................................
................................................................ ................................................................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 

      1.3 สภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย และ           
ความเสี่ยงใดๆ 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. .......................................

................................................................................. ................................................................................... 

      1.4 การด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย
........................................................................................................................ ............................................
............................................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................  

 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ในหน่วยงานของท่าน
มีอะไรบ้างเพราะเหตุใด จึงเป็นเช่นนั้น (โปรดระบุ) 
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                  2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

         2.1 การควบคุมดูแล สุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพ
............................................................................................................................. .......................................
....................................................................................................................................... .............................
.............................................................................................. ................................................................ ...... 

         2.2 การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ...................................... 

................................................................... ................................................................................................  

         2.3 สภาพแวดล้อมของการท างาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย                    
และความเสี่ยงใดๆ 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................... .............         

         2.4 การด าเนินงานและก าหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

...................................................................................................................................... ..............................

..................................................................................................... ............................................................... 

.......................................................................................................................................... ......................
       

 

 

                                                                 ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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ชื่อ นางนาตยา  ประสานสงฆ์ 
วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2510 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน สังกัด กองยุทธศาสตร์  

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักยุทธศาสตร์และ              
ประเมินผล 

ประสบการณ์ท างาน 2556 : เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                     
(หัวหน้างานธุรการ)  
กองยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                     
ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
2554 : เจ้าพนักงานธุรการ 6 
ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตบางนา 
2549 : เจ้าพนักงานธุรการ 6 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม                      
ส านักงานเขตคลองเตย 
2540 : เจ้าพนักงานธุรการ 2 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา 
ส านักอนามัย 
 

 

  

  
 


