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ช่ือเรื่องวิจัย :        แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร  

           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ช่ือผูวิจัย :        กัญญาวีร   สมนึก 

ประจําป  :        2560 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาสภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ และเพ่ือ

นําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการทํางานในหองปฏิบัติการของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ีปฏิบัติงาน

เก่ียวกับหองปฏิบัติการ จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา สภาพการ

บริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดานเดียวท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการ

ปฏิบัติตนใหปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.76) นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ี

และสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18) ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.15) และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.11) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ควรดําเนินการ ดังนี้ 1) มีคณะกรรมการความปลอดภัย เพ่ือกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหาร

จัดการ แผนงานดานความปลอดภัย 2) การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร 3) จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน

ความปลอดภัย 4) มีการตรวจสุขภาพใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับสารเคมี 5) การสรางอาคารเก็บขยะ

อันตราย แยกจากอาคารอ่ืน  

 

คําสําคัญ : สภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน  แนวทางการบริหารความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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กิตติกรรมประกาศ 
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 งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม งานวิจัยฉบับนี้  สําเร็จได

ดวยความกรุณา จึงขอขอบคุณรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ผองลักษม  

จิตตการุญ  ท่ีไดใหคําแนะนํา แนวคิด มุมมองและขอเสนอแนะ ตลอดจนใหกําลังใจในการทําวิจัยในครั้งนี้ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดใหคําปรึกษา และใหขอมูลเพ่ือใชในการทําวิจัยจนสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี   ขอขอบคุณกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีไดสนับสนุนทุนการวิจัย

ครั้งนี้   ทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดูตลอดจนสงเสริมการศึกษา 

และสามีท่ีใหกําลังใจ อีกท้ังขอขอบคุณพ่ีๆ นองๆ สํานักงานคณบดีฯ ท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดี

เสมอมาและขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุกทาน ท่ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาและนํามาอางอิงใน

การทําวิจัย  จนกระท่ังงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี   
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บทท่ี 1 
---------------------------------------------------------------------- 

บทนํา 

 

1. ความเปนมา และความสําคัญของปญหาท่ีทําวิจัย  

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีใหพบเห็นไดท่ัวไป เปนสิ่งท่ียากจะหลีกเลี่ยง และมีผลเสียตอ

สุขภาพอนามัยไดท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เชน การรั่วไหลของสารเคมีลงสูแหลงน้ํา นอกจากจะมีผล

เฉียบพลันทําใหสัตวน้ําตายแลว ยังทําใหคนท่ีใชน้ํานั้นในการอุปโภคบริโภคไดรับสารนั้นดวย การสะสมของ

สารในรางกายนานวันเขาก็ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บเพราะพิษของสารนั้น ผลกระทบตอสุขภาพอันเนื่องมาจาก

มลพิษในสิ่งแวดลอมนับวันจะรุนแรงมากข้ึน หมูคนท่ัวโลก จึงเริ่มตระหนักวาตองปกปองรักษาสิ่งแวดลอม  

ดังจะเห็นไดจากเกิดองคกรเครือขายของกลุมและกระบวนการรักษสิ่งแวดลอมข้ึนมากมายท่ัวโลก และมีการ

เรียกรองใหนําเอาประเด็นของสุขภาพกับสิ่งแวดลอมมาพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติและการดําเนินการของ

ทุกกิจกรรมท้ังในระดับสากลและระดับทองถ่ินดวยเสมอ การทํากิจกรรมใดๆ ในปจจุบัน จึงตองคํานึงถึงเรื่อง

สุขภาพและสิ่งแวดลอม การศึกษาคนควาวิจัยในหองปฏิบัติการ เพ่ือผลิตความรู และใชในการศึกษาเรียนรู 

และคนควาวิจัยหาความรูและสิ่งใหมๆ ทางวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน จําเปนตองคํานึงถึงผลกระทบตอ

สุขภาพของผูเก่ียวของและสิ่งแวดลอมดวย เพราะการศึกษาวิจัยมักตองใชสารเคมีท่ีมีคุณ และโทษมากกมาย

หลายชนิด ผูทํางานและผูเก่ียวของจึงไดรับผลกระทบท้ังจากการเปนผูท่ีใชสารเคมีเองโดยตรงและหรือ

ผลกระทบทางออมจากมลภาวะท่ีมีในหองปฏิบัติการ 

 การบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาในองคกรของรัฐและ

เอกชนในประเทศไทย สวนใหญยังเปนไปตามความรูความตระหนักและสํานึกของผูเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ

นั้นๆ การจัดการเชิงระบบของสถาบันหรือองคกรเพ่ือใหหองปฏิบัติการเปนสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับการ

ทํางานของผูเก่ียวของยังไมปรากฏชัดเจน เพราะในโครงสรางของสถาบันหรือองคกรไมมีหนวยงานรับผิดชอบ

กํากับดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงสวนหนึ่งอาจเนื่องมาจากไมมีกฎหมายบังคับชัดเจน แมวา

จะมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการใชสารเคมี รวมท้ังการคุมครองแรงงานและการควบคุมอาคาร

ท่ีมีสาระมุงเนนความปลอดภัยในการทํางานและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดลอม แตการบังคับใชกฎหมายท่ีกลาว

มาท้ังหมดมิไดครอบคลุมถึงหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ. (2555)   

 ดังนั้น หัวใจของการพัฒนาความปลอดภัยของหองปฏิบัติการ เปนกระบวนการพัฒนาดวยปญญา 

เพราะมีหัวใจสําคัญอยูท่ี ตองอาศัย “กระบวนการเรียนรู” และ “เครื่องมือ” จึงครอบคลุมท้ัง การพัฒนาคน 

(people approach) และ การพัฒนาระบบ (system approach) ท่ีใชไดจริง ระบบเชนนี้จะดําเนินไปไดเม่ือ

มีผูเก่ียวของตระหนักรูวาตนอยูในความเสี่ยงจริง และตองฉลาดท่ีจะหาวิธีลดความเสี่ยงได ผูเก่ียวของตองลง

มือสํารวจขอมูลในหองปฏิบัติการในความรับผิดชอบ และมีสวนสําคัญในการจัดการความเสี่ยงตามข้ันตอน
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ตางๆดวยตนเอง ข้ันตอนวิธีในการพัฒนาปลอดภัยของหองปฏิบัติท่ีครบวงจร เปนกระบวนการท่ีทุกหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของใหความสนใจอยางจริงจัง ท้ังการพัฒนาคน และการพัฒนาระบบ หากมีเพียงสวนใดสวนหนึ่ง การ

พัฒนาความปลอดภัยในของหองปฏิบัติการจะไมเกิดการตอเนื่อง และไมสามารถแกไขปญหาหรือจุดออนท่ี

เกิดข้ึนไดอยางสมบูรณ และโครงสรางการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการแบบครบวงจร จะตองมี

ข้ันตอนดังนี้ 1) การสํารวจและรวบรมขอมูล 2) การจัดการความเสี่ยง 3) การตรวจติดตามประเมินผล 4) การ

วางแผนพัฒนา/ปรบัปรุง 

 การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวน

ใหญ มีความจําเปนท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ เพ่ือจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร การวิจัย การ

ทดลอง ท่ีมีลักษณะการใชงานท่ีมีความหลากหลาย ไดแกหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ  

เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซ่ึงบุคลากรมีความเสี่ยงตออันตรายในการปฏิบัติงาน อาทิเชน กรณีทอน้ําใน

อางมือหองปฏิบัติการเคมีรั่วไหล จากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 หองเก็บสารเคมีไมมีพัดลมดูดอากาศ ไฟไหมเม่ือมีการใช

ตัวทําลายอินทรีย การระเบิดมักเกิดจากการตมสารเคมีหรือทําปฏิกิริยาใดๆ ในภาชนะท่ีเปนระบบปดมิดชิด  

ผิวหนังไหมเกรียม อาจจะเกิดจากสารเคมีกรด ตามรางกาย แกวบาด เกิดจากการใชงานเครื่องแกวและ

เทอรโมมิเตอร การสูดดมไอของสารเคมี เพราะในหองปฏิบัติการจะมีกลิ่นไอของสารเคมีปะปนอยูมากมาย 

สารเคมีเขาปากโดยบังเอิญ คือ การดูดสารเคมีเขาพิเพตดวยปาก ไมลางมือเม่ือเปอนสารเคมี เปนตน โดยท่ี

อันตรายจากสภาวะแวดลอมในหองปฏิบัติการประกอบดวยอันตรายจากเครื่องมืออุปกรณ ไฟฟา รังสี ชีววัตถุ 

เชน สัตวทดลองและจุลชีพ สารเคมี เชน สารพิษ สารกอมะเร็ง สารกัดกรอน เปนตน นอกจากนี้ยังรวม 

ถึงจําพวกขยะท่ัวไป ขยะติดเชื้อกากกัมมันตรังสี กากสารกอมะเร็ง และกากสารเคมี ท้ังนี้ เหตุการณดังกลาว

ขางตนอาจจะไมสงผลกระทบท่ีรุนแรงมากอยางเห็นไดชัด แตจะสงผลกระทบระยะยาว ควรจะตระหนักถึง

อันตรายอาจเปนเพราะการขาดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ จึงขาดการเตรียมพรอม

ในการปองกัน ไมมีอุปกรณปองกันสวนบุคคล และอุปกรณฉุกเฉินในหองปฏิบัติการ ประมาทเลินเลอในการ

ปฏิบัติงานกับสารเคมี รวมอาจท้ังยังไมมีมาตรการในปองกันและแกไขสถานการณกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินท่ี

ไดมาตรฐานอีกดวย 

   ดังนั้นผูวิจัย จึงสนใจท่ีศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยการทํางานของ

บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วามีสภาพความปลอดภัยในการ

ทํางานในหองปฏิบัติการอยางไร และควรมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยของการทํางานใน

หองปฏิบัติการอยางไร ซ่ึงผลจากการวิจัย สามารถใชเปนสารสนเทศในการพัฒนายกระดับความปลอดภัย

หองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสารเคมีใหไดมาตรฐาน อันจะสงผลใหบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มีความปลอดภัยในการทํางาน และมีขวัญกําลังใจในการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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2. คําถามท่ีใชในการวิจัย 

 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมากนอยอยางไร 
 

3.  วัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

       การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค ดังนี้ 

         1.  เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

 

4.   ขอบเขตของโครงการวิจัย (ถามี)  

 1. ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนบุคคลคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 80 คน แบงเปน

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 65 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 15 คน  
 

     2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

     การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาตัวแปร ดังนี้ 

         2.1 ตัวแปรตน  ไดแก 

  2.1.1  เพศ จําแนกเปน 

   1) ชาย 

   2) หญิง 

  2.1.2  อายุ จําแนกเปน 

   1) ไมเกิน 20 ป 

   2) 20 - 30 ป 

   3) 31 - 40 ป 

   4) 41 - 50 ป 

   5) 51 ปข้ึนไป 

   2.1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด  จําแนกเปน 

   1)  ปริญญาตรี 
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   2)  ปริญญาโท 

   3)  ปริญญาเอก  

  2.1.4  ตําแหนงทางวิชาการ  จําแนกเปน 

   1)  อาจารย 

   2)  ผูชวยศาสตราจารย 

   3)  รองศาสตราจารย 

  2.1.5  ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จําแนกเปน 

    1)  นอยกวา 5 ป 

    2)  5 - 10 ป 

    3)  มากกวา 10 ป ข้ึนไป 

  2.1.6   หนวยงาน / สาขาวิชาท่ีสังกัด 

 1) หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา    

 2) หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววทิยา   

 3) หลักสูตรสาขาวิชาเคมี    

 4) หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส  

 5) หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

 6) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

 7) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

 8) หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 9) หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 4 ดาน ไดแก 

   2.2.1 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

   2.2.2 ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย 

   2.2.3 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 

   2.2.4 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย 

 

6.  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 

6.1 คณะ หมายถึง  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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6.2 บุคลากรสายวิชาการ  หมายถึง  ขาราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการท่ีปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแก หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 

หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

6.3 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เจาหนาท่ีประจําตามสัญญาท่ี

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และปฏิบัติงาน

ในหองปฏิบัติการในหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาเคมี หลักสูตร

สาขาวิชาฟสิกส  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร และหลักสูตรสาขาวิชา

สุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 

 6.4 ความเส่ียง  หมายถึง  โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา 

อันตราย หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไม

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายของคณะ ในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

  6.4.1  ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ หมายถึง หนวยงานมีนโยบายดาน

ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย หนวยงานมีการ

ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร หนวยงาน

จัดการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการใหกับบุคลากร หนวยงานใหความรูเรื่องการติด

เชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย หนวยงานมีคูมือความปลอดภัยหนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติดท่ีเครื่องมือ

ปฏบิัติการ และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสมํ่าเสมอ 

  6.4.2 ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย หมายถึง หนวยงานมีโครงสรางอาคารม่ันคงแข็งแรง 

พ้ืนเรียบไมลื่น แสดงเครื่องหมายพ้ืนตางระดับในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบายอากาศ

เหมาะสม ในหองปฏิบัติการมีจัดวางเครื่องมือ/การนั่งเหมาะสมในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอหนวยงานมีฝกบัว/ท่ีลางตา ในรัศมี 30 เมตร 

หนวยงานแยกพ้ืนท่ี และชี้บง พ้ืนท่ีสะอาด และพ้ืนท่ีอันตรายหนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี 

อาหาร ในหองปฏิบัติการมีปายหามการกิน ดื่ม เสริมสวย หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตอง

ปลอดภัย หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน 

หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ  หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บ

ขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ หนวยงานมีอุปกรณ

ดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน  หนวยงานมีเครื่องสํารอง
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ไฟสํ าหรับ เครื่องมือหลัก/สํ า คัญ  และหน วยงานมี พัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมีหองเรียน 

หองวิจัย  

  6.4.3 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย หมายถึง การสวมเสื้อกาวนเม่ือตรวจวิเคราะหตัวอยาง 

การถอดเสื้อกาวนเม่ือออกจากหองปฏิบัติการ การทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํา กลับมาใชซํ้า

ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน(ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน การสวมหนากากปองกันสารเคมี การใสถุงมือ

ปองกันสารเคมี การไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ การถอดถุงมือเม่ือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช 

Key board/ออกจากหองปฏิบัติการ การทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงาน และหนวยงาน

มีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงานเก่ียวกับเชื้อ 

  6.4.4 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย หมายถึง ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือ

หรือบริเวณท่ีตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสารกัมมันตรังส ีในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิงของ

มีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปายbiohazard  การทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงานการใช

น้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงานเก่ียวกับเชื้อ 

หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ  หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุการมีชุด

ทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ(Spill Kit) หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภทในหองปฏิบัติการมี

ภาชนะท้ิงแยกเครื่องแกวแตก หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพ่ือขอความชวยเหลือ 

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง 

  6.5 การบริหารความเส่ียง หมายถึง กระบวนการดําเนินงานขององคกรท่ีเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือ

ชวยใหองคกรลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ใหระดับของความเสียหายและขนาดของความ

เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมี

ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ   

 

  7. ประโยชน ท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย/ประโยชนในการนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนา

หนวยงาน  

     ไดสารสนเทศเก่ียวกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานใน

หองปฏิบัติการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอตอผูบริหารคณะ ใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได  

 

บทท่ี 2 
---------------------------------------------------------------------- 

       เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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   การศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และ

เอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะนําเสนอเนื้อหาครอบคลุมหัวขอตางๆ 

ตามลําดับ ดังนี้  

1. แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ 

2. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในทํางาน 

3. แนวคิดการบริหารความเสี่ยงความปลอดภัยในทํางานหองปฏิบัติการ 

4. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีของการเกิดอุบัติเหตุ 

1.1 การเกิดอุบัติเหตุ 

       Anton (1989, p.31) กลาววา อุบัติเหตุ หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดมีการวางแผนไวลวงหนาไม

มีการควบคุม และเปนสิ่งท่ีไมเปนท่ีตองการ ซ่ึงจะเขาไปขัดขวางการทํางานปกติของบุคคล หรือเปนสาเหตุของ

การบาดเจ็บ หรือเกือบจะไดรับบาดเจ็บ  ชวลิต หม่ืนนุช (2540, หนา 15) ไดใหความหมายไววา อุบัติเหตุ 

หมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีการคาดคิดมากอน เปนสิ่งท่ีไมมีใครตองการใหเกิดข้ึน แตเกิดข้ึนได เพราะไดรับ

การกระทําอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลท่ีเรียกวาเปนผูประสบอันตราย เปนสิ่งท่ีสรางความสูญเสีย

ใหแกรางกาย ชีวิตหรือทรัพยสิน โดยท่ีความเสียหายจากอุบัติเหตุนั้นอาจมีผลกระทบทันทีทันใด หรือไม

ทันทีทันใดก็ได  กิตติ อินทรานนท  (2544, หนา 26) ไดใหความหมายของอุบัติ เหตุวา อุบัติ เหตุ คือ 

ปรากฏการณ หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดฝน และไมไดจัดวางแผนไว ทําใหมีการบาดเจ็บแกบุคคล หรือ

ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือทาใหเกิดการสูญเสียใดๆ แกสวนตัว หรือสวนรวม วิฑูรย สิมะโชคดี 

และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน (2547, หนา 20) ไดใหความหมายวาอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยมิได

วางแผนไวลวงหนา ซ่ึงกอใหเกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและทําใหทรัพยสินไดรับความเสียหาย ดังนั้น 

อาจกลาวไดวา อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดการณ หรือวางแผนไวลวงหนา เม่ือเกิดข้ึน

แลวมีผลกระทบตอการทํางาน อาจทาใหทรัพยสินเสียหาย หรือทําใหคนไดรับบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวัยวะ

สวนใดสวนหนึ่ง หรือรายแรงถึงข้ันเสียชีวิต  

 1.2 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ  
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 Heinrich (อางใน วิฑูรย สิมะโชคดี และวีรพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2547, หนา 20) ไดศึกษาถึงสาเหตุท่ี

กอใหเกิดอุบัติเหตุอยางจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในป ค.ศ. 1920 สรุปไดวาสาเหตุของอุบัติเหตุท่ี

สําคัญ มี 3 ประการ ไดแก  

1) สาเหตุ ท่ี เกิดจากคน  (Human Cause) อุบั ติ เหตุ ท่ี เกิดจากมนุษย มีจํ านวนสู ง ท่ี สุ ด  เชน  

การทํางานท่ีไมถูกตอง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทํางาน เปนตน และ

นักจิตวิทยาไดอธิบายวาการทํางานท่ีไมถูกตอง นอกจากพลั้งเผลอ หรือประมาทแลวพฤติกรรมของมนุษยก็เปน

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเหมือนกัน ซ่ึงพฤติกรรมเหลานั้น ไดแก บุคลิกภาพ เชาวปญญา ประสบการณ  

อาย ุการศึกษา และความเหนื่อยลา เปนตน  

2) สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical Failure) เปนสาเหตุท่ีรองลงมาจาก

คน เชน สวนท่ีเปนอันตรายของเครื่องจักรไมมีเครื่องปองกัน เครื่องจักร เครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ชํารุด

บกพรอง รวมถึงการวางผังโรงงานไมเหมาะสม สภาพแวดลอมในการทํางานไมปลอดภัย  

3) สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตาหรือภัยธรรมชาติ (Acts of God) เปนสาเหตุของอุบัติเหตุท่ีนอยท่ีสุดใน

สามสาเหตุ ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ นอกเหนือการควบคุมได เชน พาย ุน้ําทวมฟาผา เปนตน  

          นอกจากนี้ ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ (2534, หนา 285) ยังไดรวบรวมทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการทํางาน สรุปไดดังนี้  

           1) ทฤษฎีความโนมเอียงในการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Proneness Theory) เปนทฤษฎีเกาแกและ

เปนท่ีรูจักกันดี ทฤษฎีนี้ถือวาบุคคลบางคนเปนผูท่ีมีแนวโนมท่ีจะประสบอุบัติเหตุ เนื่องจากมีพฤติกรรมอันไม

ปลอดภัยในการทํางาน เชน เปนบุคคลเลินเลอ ใจลอย ประมาท มักงาย แตอยางไรก็ตาม แมวาบุคคลบางคนมี

แนวโนมท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในการทางานแตก็ไมมีหลักฐานยืนยันอยางแนชัดและอุบัติเหตุก็ยังเปนสิ่งซ่ึงอาจจะ

เกิดข้ึนไดเสมอ เม่ือใดและเกิดแกบุคคลใดก็ได    

           2) ทฤษฎีความกดดัน-การปรับตัว (Adjustment- Stress Theory) ทฤษฎีนี้เนนถึงความสําคัญของ

บรรยากาศในการทางาน โดยถือวามีผลกระทบอันสาคัญตออุบัติเหตุ บรรดาคนงานซ่ึงตองทางานภายใตความ

กดดันมักจะมีแนวโนมท่ีจะเกิดอุบัติเหตุมากกวาคนงานท่ีทํางานในบรรยากาศท่ีไมเครงเครียด บรรยากาศใน

การทํางานท่ีเครงเครียดจะเกิดจากปจจัยดานแสงสวาง อุณหภูมิ ความแออัดในสถานท่ีทํางาน การดื่มสุรา และ

สุขภาพรางกาย เปนตน  

 

    2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

           2.1 ความหมายของพฤติกรรม  

              ธีระ รามสูตร (2535, หนา 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรมไววา หมายถึง การกระทําทุก

อยางของมนุษย ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะรูตัวหรือไมก็ตาม ไมวาคนอ่ืนจะสังเกตการกระทํานั้นไดหรือไม
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ก็ตามและไมวาการกระทํานั้นจะพึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ตาม ดังนั้น การเดิน การยืน การคิด การ

ตัดสินใจ การปฏิบัติตามหนาท่ี การละท้ิงหนาท่ีเปนพฤติกรรมท้ังสิ้น  

            สมโภชน เอ่ียมสุภาษิต (2543, หนา 16) ไดใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง สิ่งท่ี

บุคคลกระทําแสดงออกตอบสนอง หรือไดตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณใดสถานการณหนึ่งท่ี

สามารถสังเกตเห็นได ไดยิน อีกท้ังวัดไดตรงกันดวยเครื่องมือท่ีเปนวัตถุนิสัย ไมวาการแสดงออก หรือการ

ตอบสนองนั้นจะเกิดข้ึนภายใน หรือภายนอกรางกาย  

            กันยา สุวรรณแสง (2544, หนา 92) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง อาการ บทบาท 

ลีลา ทาทีการประพฤติปฏิบัติ การกระทําท่ีแสดงออกใหปรากฏ สัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน 

5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือมิฉะนั้นก็สามารถวัดไดดวย

เครื่องมือ  

            สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดใหความหมายวา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา

ของอินทรีย (Organism) หรือสิ่งมีชีวิต การกระทํานี้รวมถึงการกระทําท่ีเกิดข้ึน ท้ังท่ีผูกระทํารูสึกตัว และไม

รูสึกตัวในขณะกระทํา รวมท้ังการกระทําท่ีสังเกตได หรือไมไดดวย ดังนั้น พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ

การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ท้ังท่ีสังเกตไดโดยตรง และ

สังเกตไมไดโดยตรง ซ่ึงสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได ดังนั้น พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา หรือ

การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ท้ังท่ีสังเกตไดโดยตรง และ

สังเกตไมไดโดยตรง ซ่ึงสามารถใชเครื่องมือวัดการแสดงออกได  

           2.2  ประเภทของพฤติกรรม  

                  สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546, หนา 14) ไดแบงประเภทของพฤติกรรมไว 2 ประเภท คือ  

                 2.2.1  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) หมายถึงการกระทําท่ีผู อ่ืนสามารถสังเกตได

โดยตรงจากประสาทท้ัง 5 (ตา หู จมูก ปาก และผิวหนัง) ซ่ึงสามารถแบงยอยลงไปไดอีก คือ  

           2.2.1.1 พฤติกรรมท่ีสังเกตไดโดยตรงไมตองใชเครื่องมือชวย บางครั้งเรียกวาพฤติกรรมโมลาร

(Molar Behavior) เชน หัวเราะ รองไห อาปาก และกระโดด เปนตน  

           2.2.1.2  พฤติกรรมท่ีไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ตองใชเครื่องมือชวย บางครั้งเรียกวา

พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เชน การเตนของหัวใจฟงจากเครื่องฟงหัวใจท่ีแพทยใชความดัน

โลหิตสูงดูจากเครื่องวัดความดันโลหิต เปนตน  

                 2.2.2  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ไดแก พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคลโดยจะ

รูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม โดยปกติผูอ่ืนไมอาจสังเกตเห็นพฤติกรรมประเภทนี้โดยตรงไดถาไมบอก ไมแสดง

ออกมาใหเปนท่ีสังเกต พฤติกรรมภายในจึงเปนเรื่องประสบการณ สวนบุคคล (Private Experience) ตน

เทานั้นท่ีรูตัว เชน ความคิด ความจํา จินตนาการ ความฝนและพฤติกรรมการรูสึกตางๆ เชน กลัว เสียใจ  
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หิว เจ็บ เปนตน ซ่ึงถึงแมวาจะไมสามารถสังเกตไดโดยตรงก็สามารถจะสังเกตไดโดยทางออม เชน ใชแบบทดสอบหรือสังเกต

จากพฤติกรรมภายนอกท่ีเปนการสรุปโยงถึงพฤติกรรมภายใน ซ่ึงพฤติกรรมภายในนั้นสามารถแบงได 2 ชนิด 

คือ  

           2.2.3 พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยรูสึกตัว (Conscious Processes) เชน หิว เหนื่อย ตื่นเตน

เจ็บปวด พฤติกรรมเหลานี้เจาของพฤติกรรมรูตัววามันเกิด และเจาของพฤติกรรมอาจจะควบคุมหรือเก็บ

ความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดข้ึนไดไมแสดงออกซ่ึงกิริยาอาการหรือสัญญาณใดๆ  

        2.2.4 พฤติกรรมภายในท่ีเกิดข้ึนโดยไมรูสึกตัว(Unconscious Processes) พฤติกรรมบางอยาง

เกิดข้ึนภายในโดยท่ีบางครั้งบุคคลไมรูสึกตัวแตมีผลตอพฤติกรรมภายนอกของบุคคลผูนั้น เชน ความขลาด 

ความกลา ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา ความสุขใจ เปนตน  

          2.3 องคประกอบของพฤติกรรม  

          พฤติกรรมเปนผลของการเลือกปฏิกิริยาท่ีเหมาะสมท่ีสุด มาตอบสนองสิ่งเราในสถานการณตางๆ อยู

ตลอดเวลา Cronbach (1963, pp.68-70 อางใน  กันยา สุวรรณแสง, 2544, หนา 92-93) ไดกลาววา

พฤติกรรมมนุษยมีองคประกอบ 7 ประการ ดังนี้  

           1)  เปาหมาย หรือความมุงหมาย (Goal) คือวัตถุประสงค หรือความตองการซ่ึงกอใหเกิดพฤติกรรม 

เชน ความตองการมีหนามีตาในสังคม  

           2)  ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ และความสามารถท่ีจําเปนในการทํากิจกรรม

เพ่ือตอบสนองความตองการ  

           3)  สถานการณ (Situation) หมายถึง ลูทางหรือโอกาส หรือเหตุการณท่ีเปดโอกาสใหเลือกทํา

กิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการ  

           4)  การแปลความหมาย (Interpretation) เปนการพิจารณาลูทาง หรือสถานการณ เพ่ือเลือกหาวิธีท่ี

คิดวาจะตอบสนองความตองการเปนท่ีพอใจมากท่ีสุด  

           5)  การตอบสนอง (Response) คือการดําเนินการทํากิจกรรมตามท่ีตัดสินใจเลือกสรรแลว  

           6)  ผลรับท่ีตามมา (Consequence) คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํากิจกรรมนั้น ซ่ึงอาจไดผลตรงกับ

ท่ีคาดไว หรือตรงขามกับท่ีคิดไว  

           ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเม่ือสิ่งท่ีเกิดข้ึนไมสามารถ

ตอบสนองตามความตองการ จึงตองกลับไปแปลความหมายใหมเพ่ือเลือกหาวิธีท่ีจะตอบสนองความตองการได 

แตถาเห็นวาเปาประสงคนั้น มันเกินความสามารถก็ตองยอมละเลิกความตองการนั้น พฤติกรรมจะสมบูรณและ

สิ้นสุดลงก็ตอเม่ือผลท่ีตามมาตรงกับความคาดหวัง หากไมสมหวังคนเราก็จะมีปฏิกิริยาตอไปอีก  
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         กระบวนการเกิดพฤติกรรม เม่ือบุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ึนมา การแสดงออกเชนนั้นไดยอมตอง

อาศัยข้ันตอนของการเกิดอยางเปนกระบวนการมากอนท้ังสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมท้ังหมดนี้  

 สุรพล พยอมแยม (2541, หนา 16-17) ไดแบงออกเปนกระบวนการยอยได 3 กระบวนการ คือ  

          กระบวนการรับรู (Perception Process) กระบวนการรับรูเปนกระบวนการเบื้องตนท่ีเริ่มจากการท่ี

บุคคลไดรับสัมผัส หรือรับขาวสารจากสิ่งเราตางๆ โดยผานประสาทสัมผัส ซ่ึงรวมถึงการรูสึก (Sensation) กับ

สิ่งเราท่ีรับสัมผัสนั้นดวย  

         กระบวนการคิดและเขาใจ (Cognition Process) กระบวนการนี้อาจเรียกไดวา กระบวนการทาง

ปญญา ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีประกอบไปดวยการเรียนรู การคิด และการจํา ตลอดจนการนําไปใชหรือเกิด

พัฒนาการจากการเรียนรูนั้นๆ ดวยการรับสัมผัส การรูสึก ท่ีนามาสูการคิดและเขาใจนี้เปนระบบการทํางานท่ีมี

ความละเอียดซับซอนมาก และเปนกระบวนการภายในทางจิตใจ  

         กระบวนการการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลังจากผานข้ันตอนของการรับรูและการคิด

และเขาใจแลว บุคคลจะมีอารมณตอบสนองตอสิ่งท่ีไดรับรูนั้น ๆ แตยังมิไดแสดงออกใหผูอ่ืนไดรับรู ยังคงเปน

พฤติกรรมท่ีอยูภายใน (Covert Behavior) แตเม่ือไดคิดและเลือกท่ีจะแสดงการตอบสนองใหบุคคลอ่ืนสังเกต

ไดเราจะเรียกวาพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซ่ึงพฤติกรรมภายนอกนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของ

พฤติกรรมท่ีมีอยูท้ังหมดภายในตัวบุคคลนั้น เม่ือมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งเราใดสิ่งเราหนึ่ง การแสดงออกมา

เพียงบางสวนของท่ีมีอยูจริง จึงเรียกวา (Spatial Behavior) ในการเกิดกระบวนการยอยท้ัง 3 ข้ันตอนนี้ไม

สามารถแยกเปนอิสระจากกันได เพราะ การเกิดพฤติกรรมในแตละครั้งนั้นจะมีความตอเนื่องสัมพันธกันอยาง

มาก  

           กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคการเปนผลมาจากองคประกอบหลาย

ประการ ท้ังองคประกอบภายนอกตัวบุคคล ไดแก สิ่งแวดลอม ซ่ึงอาจเปนบุคคล สิ่งของ เหตุการณตางๆ และ

องคประกอบภายในตัวบุคคล ไดแก กระบวนการทางจิตวิทยา ประกอบดวย การรับรู ทัศนคติ คานิยม

องคประกอบท้ังสองนี้จะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในดานความคิด การตัดสินใจ การประเมินคาการ

ติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนฯลฯ พฤติกรรมของบุคคลนี้เม่ือปฏิบัติไปแลวยอมมีผลสืบเนื่องมาจากการทํา

พฤติกรรมนั้น ผลสืบเนื่องอาจจะเปนไปไดท้ังในลักษณะท่ีเปนความพอใจและความไมพอใจแกบุคคล  

ถาผลสืบเนื่องใดนําความพอใจมาใหบุคคลก็มักจะทําพฤติกรรมนั้นซํ้าอีกในทางตรงกันขามถาผลสืบเนื่องนั้นนํา

ความไมพอใจมาสูบุคคล บุคคลก็พยายามทําพฤติกรรมใหม  

             ดังนั้น พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของพนักงาน 

โดยอยูในสภาวะท่ีปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ พิการ ตาย เกิดโรคจากการทํางานทรัพยสินเสียหาย และมี

สุขภาพอนามัยท่ีดี ตามหลักพฤติกรรมศาสตรนั้น พฤติกรรมความปลอดภัยจะเกิดข้ึนได ตองมีปจจัยหลาย

ประการดวยกัน จําแนกได 3 ลักษณะ คือ (สมถวิล เมืองพระ, 2537, หนา 43)   
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                 1) ปจจัยท่ีชวยโนมนาวบุคคลใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Predisposing Factors) เปนปจจัยท่ี

เก่ียวของกับความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และคานิยมของบุคคลท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีเก่ียวของกับ

พฤติกรรมอนามัยของบุคคล ซ่ึงพฤติกรรมนี้เกิดข้ึนจากการเรียนรู หรือประสบการณท่ีไดรับจากการเรียนรูของ

แตละบุคคล ซ่ึงสวนใหญมักจะไดรับท้ังในทางตรงและทางออม หรือจากการเรียนรูดวยตนเอง  

               2) ปจจัยท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมความปลอดภัย (Enabling Factors) เปนปจจัยท่ีเกิดข้ึน

จากการท่ีบุคคลตาง ๆ มีโอกาสท่ีจะใชบริการหรืออุปกรณ รวมท้ังสิ่งๆ ท่ีมีอยูและจัดหาไวใหอยางท่ัวถึง ไดแก 

สถานพยาบาล แหลงอาหาร หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัยเปนตน  

               3) ปจจัยท่ีชวยเสริมสรางใหเกิดความปลอดภัย (Reinforcing Factors) เปนปจจัยท่ีนอกเหนือจาก

ปจจัยดังกลาวขางตน ไดแก ปจจัยท่ีเกิดจากการกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ทางตรงและ

ทางออม เชน ครอบครัว ญาติ เพ่ือน นายจางและบุคลากรอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคคลเหลานี้จะมีอิทธิพลตอการปลูกฝง

หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอนามัยโดยการอบรมสั่งสอน กระตุนเตือน การชักจูงการเปนตัวอยาง การดูแล

ควบคุม รวมท้ังการสงเสริมใหเกิดการกระทําหรือการปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีจะนําไปสูการมีสุขภาพ

หรือพฤติกรรมอนามัยตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

              ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมความปลอดภัย การท่ีจะเขาใจพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการ

ทํางาน หรือสุขภาพอนามัยของบุคคลนั้นสวนใหญจะอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพ่ือแกปญหาทาง

สุขภาพอนามัยของบุคคล จะตองเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินชีวิตของบุคคลนั้นๆ และควบคุมปญหา

สิ่งแวดลอมมากกวาท่ีจะเปนการใหบริการทางดานการรักษาพยาบาล โดยใหการศึกษาแกบุคคลเก่ียวกับ

ความสามารถและความรับผิดชอบของตัวเขาในการท่ีจะปกปองสุขภาพของตนเอง ซ่ึงเปนแนวคิดดานการ

ปองกัน และทฤษฎีท่ีสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน มีดังนี้  

                    1)  การปรับพฤติกรรมดวยการควบคุมตนเอง (Self-Control) คือ กระบวนการควบคุมตนเอง 

(Self-Control) ซ่ึง Cormier (อางใน ภูษิต เกียรติคุณ, 2535, หนา 76-77) กลาววาเปนวิธีการหนึ่งท่ีใชในการ

ปรับพฤติกรรม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูโดยอาศัยหลักการเรียนรูเง่ือนไขผลกรรม ซ่ึงกระบวนการนี้

บุคคลจะใชวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกันเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลจากพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

ไปสูพฤติกรรมท่ีพึงประสงคโดยท่ีบุคคลนั้นเปนผูกําหนดพฤติกรรมเปาหมาย กระบวนการท่ีนําไปสูเปาหมาย

และควบคุมท้ังตัวแปรภายในและภายนอกของบุคคล อันจะมีผลตอพฤติกรรมท่ีพึงประสงคนั้นดวยตนเองสวน 

ผูปรับพฤติกรรมเปนเพียงผู ให คําปรึกษาหรือฝกวิธีการท่ีเหมาะสมใหเทานั้น ลักษณะเชนนี้จะทําให

กระบวนการควบคุมตนเองมีความแตกตางจากกระบวนการปรับพฤติกรรมท่ีอาศัยการจัดการกระทําจาก

บุคคลภายนอก ในการควบคุมตนเอง เจาของพฤติกรรมจะมีบทบาทในการเลือกพฤติกรรมเปาหมายท่ีเปน

ปญหา และประเมินผลเปาหมายดวยตนเอง เพ่ือเปลี่ยนแปลงจากการตอบสนองท่ีไมมีประสิทธิภาพไปสูวิธีการ

แกไขอยางเปนระบบ และมีผลระยะยาวใหพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนใหมนี้มีความคงทนถาวร และจากแนวคิดท่ี
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เก่ียวกับการปรับพฤติกรรมโดยการเรียนรูเง่ือนไขผลกรรมดังกลาวมาแลว พฤติกรรมบางอยางใหผลกรรม

ทางบวกในปจจุบันแตใหผลกรรมทางลบในอนาคต เชน การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และพฤติกรรมบางอยางใหผล

กรรมทางลบในปจจุบัน แตใหผลกรรมทางบวกในอนาคต เชน การทนเจ็บจากการถอนฟน เปนตน เทคนิคท่ีใช

ในการควบคุมตนเอง สวนใหญแลวนักปรับพฤติกรรมจะใชวิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง การ

ประเมินตนเอง การใหเสริมแรงตนเอง และการต้ังเกณฑมาตรฐานของตนเอง นอกจากนี้ยังไดมีการใชเทคนิค

อ่ืน ๆ ประกอบ เชน การสอนตน การลงโทษตนเอง และการทําสัญญากับตนเอง แตอยางไรก็ตามในการ

ควบคุมตนเองมักใชวิธีการเหลานี้ควบคูกันไป และพบวาการใชวิธีการเหลานี้มาผสมผสานกันจะมีประสิทธิภาพ

มากกวาการใชเทคนิคเพียงอยางเดียวนอกจากนี้การใชเทคนิคในการควบคุมตนเองยังข้ึนอยูกับบุคคล 

สภาพการณและพฤติกรรมท่ีใชอีกดวย สรุปไดวา การท่ีบุคคลรูจักควบคุมตัวเองในการปฏิบัติตนเพ่ือกอใหเกิด

ความปลอดภัยแลวก็จะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน  

              2)  ทฤษฎีการรับรูประสิทธิภาพแหงตน (Theory of Self-Efficiency) ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีท่ี Bandura 

(1979 อางใน สิทธิโชค วรานุสันติกุล, 2539, หนา 18) ไดพัฒนามาจากหลักการเรียนรูทางสังคม (Social 

Learning Principles) ทฤษฎีการรับรูประสิทธิผลแหงตนนี้มีขอสมมติฐานวาคนเรานั้นมีกระบวนการเชิง

ปญญา หรือกระบวนการความรู (Cognitive Ability) ท่ีจะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาไดโดยการคิดหรือ

การดูตัวอยางจากผูอ่ืนหรือการเลียนแบบผูอ่ืน โดยกอนท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมออกไปนั้น คนเราจะมีความ

คาดหวังเกิดข้ึนอยางนอย 2 อยาง คือ การคาดหวังผลของการกระทํา (Outcome Expectation) ถาคาดวาจะ

ไดผลกรรมท่ีนาพึงพอใจ ก็จะกระทํา และขณะเดียวกันก็คาดหวังเก่ียวกับความสามารถของตนเอง (Efficacy 

Expectation) ท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้นดวย ถาพบวาตัวเองนาจะมีความสามารถท่ีจะทาไดก็จะทา และจะไม

ทําถาพบวาตัวเองไมมีความสามารถท่ีจะทําได ดังนั้น การท่ีคนจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานท่ีดี 

จะตองมีความรูและม่ันใจวาตนเองสามารถจะกระทําการเก่ียวกับการปองกันอันตรายได  

              3) แบบจําลองความเชื่อเก่ียวกับสุขภาพ (Health Belief Model) Rosenstock (อางใน สมถวิล 

เมืองพระ, 2537, หนา 31-32) มีขอสมมติฐานเก่ียวกับความเชื่อดานสุขภาพท่ีวา สุขภาพท่ีดี (Good Health) 

ในความคิดของแตละคนไมเหมือนกัน ทําใหมีผลตอการยอมรับและการตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือมีพฤติกรรม

ตางๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายแตกตางกัน การท่ีบุคคลจะปฏิบัติหรือกระทําสิ่งใดๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิด 

อุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยนั้น จะตองมีความเชื่อหรือการยอมรับเก่ียวกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยอยู 3 ประการ 

อันจะนําไปสูการมีสุขภาพ หรือการมีพฤติกรรมความปลอดภัย คือ  

            1. การรับรูถึงโอกาสเสี่ยงและความเสี่ยงตอการเจ็บปวย (Perceived Susceptibility) หมายถึง การ

ท่ีบุคคลแตละคนมีการรับรูถึงโอกาสท่ีจะเกิดการเจ็บปวยหรือเสี่ยงตอการเจ็บปวยแตกตางกัน เชน บางคน

อาจจะปฏิเสธไมเชื่อ หรือบางคนก็เชื่อวา เขามีโอกาสจะเจ็บปวยอยางแนนอน หรือ มีโอกาสเกิดข้ึนเหมือนกัน
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แตไมมากนัก เปนตน ซ่ึงระดับการรับรูนี้จะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันอันตราย หรืออาการ

เจ็บปวยจากการทํางาน  

          2. การรับรูถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ (Perceived Severity) หมายถึง การท่ีบุคคลตระหนัก

ถึงความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบท่ีตามมาจากการเกิดอุบัติเหตุ เชน ความเจ็บปวย พิการ 

ตาย และผลท่ีตามมาทางสังคม เชน การหยุดงาน ผลกระทบตอชีวิตครอบครัว และความสัมพันธกับบุคคลใน

องคการ ซ่ึงมีผลทําใหพฤติกรรมการปองกันอันตรายแตกตางกันออกไปในแตละคน  

           3. การรับรูเก่ียวกับผลดี และผลเสียของการปฏิบัติเพ่ือตอตานหรือหลีกเลี่ยงการเกิดความเจ็บปวย 

(Perceived Benefits and Barrier) ซ่ึงการรับรูในขอ 1 และ ขอ 2 นั้น เปนสภาวะของจิตใจ และความพรอม

ท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอไป แตไมไดเปนสิ่งท่ีจะกําหนดวาพฤติกรรมท่ีจะกระทํานั้นเปนอยางไร การท่ีบุคคล

เลือกวาจะกระทําอะไรข้ึนอยูกับความพรอมทางดานจิตใจ และการรับรูถึงผลดี และอุปสรรค โดยจะปฏิบัติ

หรือไมข้ึนอยูกับวิธีการท่ีบุคคลนั้นเชื่อวาจะกอใหเกิดผลดีกับตนมากท่ีสุด และมีอุปสรรคหรือผลเสียนอยท่ีสุด 

ซ่ึงตองสัมพันธกับการลดโอกาสท่ีจะไดรับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ และความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ  

              จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีขางตนเพ่ือเปนแนวทางในการแบงดานพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทางานใหสอดคลองกับบริษัทท่ีไดทําการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปแนวการศึกษาพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ การกระทําของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีไดแสดงออกในขณะทํางานท่ีแสดง

ใหเห็นวาเปนการทํางานท่ีไมอันตราย ไมอยูในสภาพท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน และการกระทําอ่ืนๆ อันจะกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดย

แบงพฤติกรรมความปลอดภัยออกเปน 3 ดาน คือ  

            1. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การท่ี

พนักงานปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามข้ันตอนและวิธีการในการทํางานท่ีปลอดภัย โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีบริษัทไดกําหนดข้ึนอยางเครงครัด  

            2. การใชเครื่องมือ อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย หมายถึง การใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

การเลือกใชเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน การตรวจสอบความสมบูรณ ของเครื่องมือหรือ

อุปกรณกอนการใชงาน การดูแลรักษาและเก็บเครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชงานเสร็จแลวใหเรียบรอย  

            3. ความพรอมทางดานรางกายและจิตใจของพนักงาน หมายถึง การท่ีพนักงานทํางานโดยมีสมาธ ิ

ไมประมาท เหมอลอย ไมคิดถึงเรื่องอ่ืนในขณะทํางาน หยอกลอกันระหวางการทํางานรางกายสมบูรณแข็งแรง  

มีการพักผอนท่ีเพียงพอแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการมีสวนรวม 

    กลาวโดยสรุปไดวา หัวใจกํากับความสําเร็จในการดําเนินการควบคุมและปองกันการ เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยเพ่ือ

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ คํานึงถึงอันตรายโดยจําแนกชนิด/ความเปนอันตรายของสารเคมี/ สารชีวภาพ/เชื้อกอโรค 

อันตรายจากไฟฟา เครื่องมือเครื่องจักรกลปองกันอันตรายโดยการใชเครื่องมือ/อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย/ทํา
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ความสะอาดและเช็ดลางพ้ืน/โตะ/อุปกรณโดยใชวิธีการท่ี เหมาะสมตามหลักการทํางานในหองปฏิบัติการ  

เตรียมการจัดการอุบัติเหตุโดยใชถังดับเพลิง/สารดูดซับสารเคมี Spill Kits/Absorbent Sheet และมี First Aid Kit  

มีระบบแจงเหตุดวนเหตุรายในหองปฏิบัติการ คํานึงถึงการจัดการสารเคมี สารชีวภาพและของเสียอันตรายท่ีเกิด  

จากการทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

3.  แนวคิดการบริหารความเส่ียงความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการ 

การวิเคราะหความเส่ียงกับการประเมินความเส่ียง 

    การทํางานในหองปฏิบัติการตองมีโอกาสไดสัมผัสกับสารเคมี ท้ังการสัมผัสแบบตั้งใจ หรือไมตั้งใจ

ความเสี่ยง (risk) คือโอกาสและความรุนแรงท่ีสงผลกระทบหรือเปนอันตรายตอคนสัตวและสิ่งแวดลอม จึงตอง

มีกระบวนการในการลดระดับความเสี่ยงใหนอยลงเปนท่ียอมรับได จึงตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง 

(riskanalysis) และการประเมินความเสี่ยง (risk assessment) จากสารเคมี  วงศวรุตม บุญญานุโกมล (2557) 

การวิเคราะหความเสี่ยง ตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆประกอบกัน ไดแก 

 1. การตัดสินใจ การสัมผัสกับสารเคมีท่ีมีอันตรายสามารถทําในหองปฏิบัติการนี้ไดหรือไม โดย

หองปฏิบัติการมีกฎ หรือหลักการใดๆในการจัดการกับสารเคมีกลุมนี้ 

 2. บางครั้งความเสี่ยงเราอาจยังไมทราบ เพราะยังไมเคยเกิดข้ึน อาจอาศัยการสอบถามจากผูท่ี

ชํานาญและมีประสบการณ 

 3. หากทราบความเสี่ยงแลว ตองพิจารณาวาความเสี่ยงนั้นมีลักษณะอยางไร 

  4. ผูปฏิบัติงานกับสารเคมีนั้นๆ มีประสบการณหรือความชํานาญมากนอยเพียงใด ผานการอบรม

มาหรือไม 

   5. หากเกิดอันตรายจากสารเคมีนั้นๆ สามารถแกไขใหเหมือนเดิมไดหรือไมการประเมินความ

เสี่ยงเม่ือทราบความเสี่ยงแลว เปาหมายท่ีสําคัญคือ ตองหาวิธีการลดความเสี่ยงใหนอยลงโดยเปนท่ียอมรับได 

การประเมินความเสี่ยงอาศัยหลักการดังนี้ 

   6. คุณสมบัติของสารเคมี เชน องคประกอบทางเคมี ความเปนกรด-ดาง เปนตน 

 ผลกระทบ ปริมาณสารเคมีเทาใด (dose) ท่ีกอใหเกิดอันตราย และเปาหมายของสารเคมีนั้นๆ คืออวัยวะใด 

และกอใหเกิดอาการอยางไรแกผูสัมผัส 

   7.  ในการทํางานแตละครั้งใชสารเคมีชนิดนั้นมากนอยเพียงใด มีวิธีการกําจัดอยางไร 

   8.  การสัมผัสสารเคมี ระยะเวลาท่ีผูปฏิบัติงานสัมผัสกับสารเคมีนั้นๆ รวมไปถึงบุคคลอ่ืนๆท่ีอาจ

สัมผัสกับสารเคมีนั้นๆโดยทางออม 

   9.   อุปกรณปองกันอันตราย มีอุปกรณปองกันอันตรายจากสารเคมีหรือไม รวมไปถึงการใชตูดูดควัน 

   10. ทางเลอืกอ่ืน หากสารเคมีนั้นๆมีอันตรายมาก สามารถหาสารอ่ืนมาทดแทนไดหรือไม 

    11. ความพรอมในการรับมือ มีการเตรียมการ มีอุปกรณตาง รองรับเหตุการณฉุกเฉินหรือไม 
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   12. ขยะท่ีเกิดจากการทดลอง มีการบริหารจัดการกับขยะจากสารเคมีหรือไม 

    13. การอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีทุกคนไดรับการฝกอบรมดานสารเคมีมากอนหรือไม 

   14. สภาพการปฏิบัติงาน สภาพโดยท่ัวไปของหองปฏิบัติการสงเสริมใหเกิดความปลอดภัยหรือไม 

     15. คุณสมบัติท่ีเตือนภัย เชน สารเคมีนั้น มีกลิ่นเหม็น กลิ่นฉุน กลิ่นเฉพาะตัว เปนสัญญาณอยาง

หนึ่งท่ีบอกอันตรายไดหรือไม 

       กรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2558) กลาวไววา การจัดการ

ความปลอดภัยตองคํานึงถึงความเสี่ยงการจัดการอุปกรณการเตรียมความพรอมรวมท้ังการตอบโต ภาวะฉุกเฉิน  

ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนั้น จึงตองจัดทําแผนในการดําเนินงาน รวมถึง

แผนปองกันและตอบโตท่ีดีและถูกตองตามแนวปฏิบัติ  

   1. การบริหารความเสี่ยง  

    1.1 มีการชี้บงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการสํารวจอันตรายทางกายภาพ จากสารเคมีวัสดุท่ี

ใชและ เครื่องมือหรืออุปกรณแตละประเภท  

  1.2 มีการประเมินความเสี่ยงในระดับบุคคลและหองปฏิบัติการ ครอบคลุมหัวขอ สารเคมีท่ีใช

เก็บและท้ิง ผลกระทบดานสุขภาพจากการทํางานกับสารเคมีเสนทางการสัมผัส (exposure route) พ้ืนท่ีใน

การทํางาน/กายภาพ เครื่องมือท่ีใชสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน ระบบไฟฟาในท่ีทํางาน กิจกรรมท่ีทําใน

หองปฏิบัติการ และกิจกรรมท่ีไมสามารถทํารวมกันไดในหองปฏิบัติการ  

    1.3 มีการลดความเสี่ยงโดยการบังคับใชคูมือปฏิบัติดานความปลอดภัยหองปฏิบัติการกรม

วิทยาศาสตรบริการ ฉบับนี ้ 

    1.4  มีการสื่อสารความเสี่ยงดวยการแนะนํา การพูดคุย การติดปายเตือน และคูมือ     

  1.5 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการตองไดรับการตรวจสุขภาพเม่ือถึงกําหนดการ

ตรวจสุขภาพ ตามปจจัยเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน หรือเม่ือพบวามีอาการผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานกับ

สารเคมีวัสดุอุปกรณเครื่องมือ ในหองปฏิบัติการ หรือเม่ือเผชิญกับเหตุการณสารเคมีหก รั่วไหล  

       1.6 มีการรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตร

บริการ  

     1.7 มีการประเมินผลและวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  

  2 .  การจัดการอุปกรณแนวทางปฏิบัติในการจัดการอุปกรณเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

  2.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณในหองปฏิบัติการเพ่ือรับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เชน มีท่ีลาง

ตาและชุดฝกบัว ฉุกเฉินท่ีไดมาตรฐาน และอุปกรณปองกันสวนบุคคล ดังแสดงในภาคผนวก ก.  

  2.2 จัดหาเวชภัณฑสําหรับรับเหตุฉุกเฉิน และตองวางในบริเวณท่ีสามารถเขาถึงไดทันทีเม่ือ

เกิดเหตุ ฉุกเฉิน ไดแก  
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  2.2.1  ยาสามัญประจําบาน  

  2.2.2 อุปกรณท่ีใชปฐมพยาบาล  

  2.2.3 แอนติโดด (antidote) เชน แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate) ท่ีสามารถ

ลดพิษ ของกรดไฮโดรฟลูออริก (hydrofluoric acid)  

 2.3 การเตรียมความพรอม แนวปฏิบัติในการเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน มี

รายละเอียดดังตอไปนี้  

  2.3.1 การปองกันภาวะฉุกเฉิน  

  2.3.2 คณะทํางานดานความปลอดภัยของหองปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตรบริการจัดทํา

แผนปองกัน และตอบโตภาวะฉุกเฉิน และใหหัวหนาหองปฏิบัติการเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการหากเกิด

ภาวะฉุกเฉิน  

  2.3.3 มีอุปกรณท่ีพรอมรับมือกับภาวะฉุกเฉิน  

    2.3.4   มีการซอมรับมือเหตุฉุกเฉินอยางนอยปละครั้ง เพ่ือใหบุคลากรและผูเก่ียวของทราบวา ตอง

ดําเนินการอยางไรเม่ือเกิดเหตุ  

  2.3.5 ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณสําหรับรับภาวะฉุกเฉินอยางสมํ่าเสมอเพ่ือให

พรอมใชงาน เชน การทดสอบท่ีลางตา ฝกบัวฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดแทนเวชภัณฑสําหรับรับเหตุฉุกเฉิน  

    2.3.6 ตรวจสอบพ้ืนท่ีและสถานท่ีเพ่ือพรอมรับภาวะฉุกเฉินสมํ่าเสมอเชน พ้ืนท่ีรวมพล 

บันไดและ เสนทางหนีไฟ  

  2.3.7 เตรียมการจัดการเบื้องตนเพ่ือปองกัน พรอมรับและตอบโตเหตุฉุกเฉิน (สารเคมี

หกรั่วไหล น้ําทวม เพลิงไหมอัคคีภัย) อาทิเชน  

   2.3.7.1 การเตรียมอุปกรณทําความสะอาดโดยจัดวาง ณ ตําแหนงท่ีเขาถึงไดงายเม่ือเกิด

เหต ุ 

    2.3.7.2 การเตรียมวัสดุดูดซับท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับสารเคมีท่ีใชในหองปฏิบัติการ 

เชน vermiculiteเพ่ือดูดซับสารเคมีอันตรายท่ีเปนของเหลวและตองมีการทดแทนอุปกรณท่ีใชแลวหรือเสื่อมสภาพ 

พรอม ท้ังมีการตรวจสอบจํานวนเปนระยะๆ  

   2.3.7.3 มีการตรวจสอบอุปกรณท่ีตองใชในภาวะฉุกเฉินเปนประจําตามชวงระยะเวลาท่ี

กําหนด ท้ังดานความพรอมใชงาน ปริมาณและการเขาถึงไดสะดวก  

 2.4  มีระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินท่ีเปนรูปธรรม ในหัวขอตอไปนี้  

   2.4.1 การแจงเหตุภายในและภายนอกหนวยงาน  

  2.4.2 การแจงเตือน  

  2.4.3  การทวนสอบอุปกรณสื่อสารอยางสมํ่าเสมอตามชวงเวลาท่ีกําหนดไววายังคงใชงานได  
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  2.4.4 การทวนสอบวาระบบการสื่อสารยังมีความเหมาะสม เชน หมายเลขโทรศัพทไมมี

การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ีวิทยุและสัญญาณแจงเตือนภัยสามารถใชงานได  

       2.5 การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ควรใชอุปกรณปองกัน ตามชนิดหรือประเภทของการปฏิบัติงาน ตามชนิด

และปริมาณของสารเคมีท่ีใช ในหองปฏิบัติการซ่ึงเปนกุญแจสําคัญท่ีใช เพ่ือปองกันผูสวมใสจากอันตรายแตไมไดชวยลดหรือ

กําจัดความเปนอันตราย ของสารเคมีอุปกรณเหลานี้ไดแก  

   2.5.1  อุปกรณปองกันหนา (face protection)    

  2.5.2  อุปกรณปองกันตา (eye protection)  

   2.5.3  อุปกรณปองกันมือ (hand protection)  

  2.5.4  อุปกรณปองกันเทา (foot protection)  

  2.5.5  อุปกรณปองกันรางกาย (body protection)  

  2.5.6  อุปกรณปองกันการไดยิน (hearing protection)  

  2.5.7  อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection)  

              2.6 การประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติงานเพ่ือเลือกใชอุปกรณใหเหมาะสม ดังนี้ 

          2.6.1  สวมเสื้อคลุมปฏิบัติการท่ีเหมาะสม  

     2.6.2  สวมรองเทาท่ีปดหนาเทาและสนเทา ตลอดเวลาในหองปฏิบัติการ  

     2.6.3  ลางมือทุกครั้งกอนออกจากหองปฏิบัติการ  

  2.6.4  ไมทํางานตามลําพังในหองปฏิบัติการ  

  2.6.5  ไมแตงหนาและไมใสคอนแทคเลนสเขามาในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  

  2.6.6  ไมเก็บหรือรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในหองปฏิบัติการ  

     2.6.7  ไมสูบบุหรี่ในหองปฏิบัติการ  

       2.6.8  รวบผมใหเรียบรอยขณะทํางาน  

   2.7 ขอปฏิบัติของการทํางานกับเครื่องมือและสารเคมีในหองปฏิบัติการตองมีดังนี้ 

    2.7.1  มีระเบียบปฏิบัติในการทํางานท่ีเก่ียวของกับสารอันตรายสูง  

  2.7.2  มีปายแจงกิจกรรมท่ีกําลังปฏิบัติงานท่ีเครื่องมือ พรอมชื่อและหมายเลขโทรศัพทของ 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน  

    2.7.3  ไมใชปากดูดปเปตหรือดูดหลอดกาลักน้ํา  

       2.8 ขอปฏิบัติในกรณีท่ีมีผูเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ  

     2.8.1  มีผูรับผิดชอบการเยี่ยมชม  

  2.8.2  มีขอมูลผูเขาเยี่ยมชม  

   2.8.3  มีการอธิบาย แจงเตือน หรืออบรมเบื้องตนกอนเขาหองปฏิบัติการ  
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    2.8.4 ผูเขาเยี่ยมชมควรสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกอนเขาหองปฏิบัติการ 

             กลาวโดยสรุปไดวาแนวทางการบริหารความเสี่ยง หนวยงานควรมีนโยบาย และท่ีสําคัญผูปฏิบัติงาน

จะตองใหความรวมมือ ใหความยอมรับในการปองกันอันตราย และอุบัติเหตุตางๆ รวมท้ังหนวยงาน  

ตองสงเสริมแนวปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
   

            4. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน  

              กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2547). กําหนดไววา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 

จึงจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีวาดวยเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน เพ่ือใหสอดคลองกับ

กฎหมาย และเกิดความปลอดภัยแกพนักงานและลูกจางทุกคน ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พ.ศ.2543 และกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานสาหรับหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจ ออกโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานพ.ศ.2554 เปนกฎหมายแมบทฉบับใหม ซ่ึงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเม่ือวันท่ี 17 ม.ค. 2554 และจะมีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 180 วันนับแตประกาศ เหตุผลในการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ 

สารเคมี และสารอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาดการพัฒนาความรูความเขาใจ

ควบคูกันไป ทําใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงานในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางาน และ

กอใหเกิดอันตรายจากการทํางาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางาน

ซ่ึงมีแนวโนมสูงข้ึนและทวีความรุนแรงข้ึน จึงตราพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือประโยชนในการวางมาตรการควบคุม กํากับ 

ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานอยางเหมาะสม สําหรับ

ปองกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเปนกําลังสําคัญของชาติ ปจจุบันมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ซึ่งครอบคลุมเรื่องเหลานี้เชนกัน แตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมีหลักการสวนใหญเปนเรื่องการคุมครอง

แรงงานท่ัวไป และมีขอบเขตจํากัด ไมสามารถกําหนดกลไกและมาตรการบริหารงานความปลอดภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมนี้ก็มีกฎกระทรวงและประกาศหลายฉบับท่ี

เก่ียวของซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานใชบังคับอยูบางแลว ซ่ึงก็จะยังคงใชบังคับตอไปในระหวางท่ียัง

ไมไดออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามพระราชบัญญัติใหมนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกอสราง ปจจุบันมีกฎกระทรวงและประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานท่ีใชบังคับอยูในหลายเรื่อง เชน การทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง การทํางานเก่ียวกับงาน

กอสราง การทํางานเก่ียวกับเครื่องจักร ปนจั่น และหมอนา เปนตน ตามพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ จะมี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ซ่ึงมีอานาจหนาท่ีในการเสนอความเห็น

ตอรัฐมนตรีและหนวยงานของรัฐในการออกกฎหมาย การสงเสริม และเรื่องท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย อาชีวอนา
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มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังจะมีการจัดตั้งกองทุนข้ึน เพ่ือเปนทุนใชจายในการ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ จัดตั้งสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

เพ่ือสงเสริมและแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ พัฒนาและสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานตางๆ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดประสทิธิภาพ

ในการทํางาน โดยไมเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในดานตางๆ เพ่ือเปนสถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงและสรางคุณคา

ใหสังคมไทยตลอดไป จะตองมีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดอีกท้ังตองสรางทัศนคติท่ีถูกตอง เก่ียวกับความ

ปลอดภัยในการทํางานแกพนักงาน ลูกจาง ผูบริหารทุกระดับ เพ่ือใหเห็นประโยชนของการมีสวนรวมในกิจกรรมดาน

ความปลอดภัยในการทํางาน และมีสวนรวมในกิจกรรมดานความปลอดภัยตางๆท่ีสถานประกอบการจัดข้ึน  

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2556) ไดกลาวไววา กฎระเบียบและขอบังคับดานความปลอดภัยในการ

ทํางานกับสารเคมี มีดังนี้ 

     1. นิสิตและบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานกับสารเคมีอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 2 เดือนตอง

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัย ในการทํางานกับสารเคมี” กอนและทําการทดสอบ เพ่ือใหได 

“SAFETY CARD” เพ่ือใชขออนุญาตเขาปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการกับสายวิชา โดย โครงการจัดตั้งสายวิชา เคมีมี

สิทธิ์ในการท่ีจะไมอนุญาตใหเขาปฏิบัติงาน  

   2. นิสิตและบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับดานการใช หองปฏิบัติการของหนวยงาน

อยางเครงครัดและหามอยางเด็ดขาดในการสูบ บุหรี่ ดื่มน้ํา หรือเครื่องดื่ม รับประทานอาหารหรือขนมของวาง และ

น้ําสัตวเลี้ยงเขามาในหองปฏิบัติการ  

   3. นิสิตและบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือความปลอดภัยประจําหองปฏิบัติการคูมือการ

จัดการอุบัติเหตุและการระงับเหตุฉุกเฉินประจําหองปฏิบัติการอยางเครงครัด 

 กลาวโดยสรุปไดวา การมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัยในการทํางานหองปฏิบัติการเปนสิ่งจําเปน

อยางยิ่ง ใหทุกคนตองปฏิบัติตาม เชน ผูปฏิบัติงาน ตองรูระเบียบ ขอบังคับ ขอแนะนําในการปฏิบัติงาน และตอง

ปฏิบัติตามอยางเครงครัด รูถึงอันตรายท่ีแอบแฝงอยูในสารเคมี ทํางานอยางตั้งใจและไมประมาท  
   

          5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

             Meshkati (1990, p.125) ได ทําการศึกษาเรื่อง การปองกันอุบัติ เหตุของอุตสาหกรรมน้ํามัน และ

อุตสาหกรรมเคมี พบวา สาเหตุท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุท่ีพบบอย คือความผิดพลาดของผูปฏิบัติงานงานวิจัยแสดงให

เห็นวา ความผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน และความลมเหลวของระบบเปนผลจากสาเหตุตอไปนี้ คือ  

          1. การออกแบบสภาพการทํางานท่ีไมดี  

          2. กระบวนการจัดทําซาซอน  

  3. การฝกอบรมไมมีประสิทธิภาพ  

4. ระบบการแนะนําท่ีไมเอาใจใส  
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5. งานและโครงสรางขององคการไมยืดหยุน  

6. กลไกการตอบสนองยอนกลับไมมีการตอบสนอง และการตอบสนองยอนกลับท่ีชา  

7. สภาพแวดลอมถูกรบกวน 

 ปทมา พุมมาพันธ (2542, หนา 105-107) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรูดานการ

จัดการความปลอดภัย ความพึงพอใจตอการจัดการความพอใจ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ

พนักงานในโรงงานเหล็กกลาไรสนิม กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตเหล็กกลาไรสนิมแหง

หนึ่งในจังหวัดระยอง จํานวน 130 คน โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accident Sampling) พบวาประสบการณใน

การทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระยะเวลาใน

การศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอการจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรูดานการจัดการความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 

จิตรา วิมลธารง (2538, หนา 91-93) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ทัศนคติ ความรู

เก่ียวกับความปลอดภัยกับการจัดการความปลอดภัยของผูควบคุมงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง

รถจักรยานยนตในจังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาคือผูควบคุมคนงาน จาก 4 โรงงาน จํานวน 137 คน 

พบวา ผูควบคุมคนงานท่ีมีบุคลิกภาพแบบ N (หวั่นไหว-ม่ันคง) มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัย ความรู

เก่ียวกับความปลอดภัยสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยผูควบคุมคนงานท่ีมีอายุ ประสบการณทํางานแตกตาง

กัน มีการจัดการความปลอดภัยแตกตางกันผูควบคุมคนงานท่ีมีระดับการศึกษา และประสบการณอบรมดานความ

ปลอดภัยตางกัน มีการจัดการความปลอดภัยไมแตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ  

สมชาย เลาหะพิพัฒนชัย (2539, หนา 86-89) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางแบบแผนความเชื่อดาน

สุขภาพ ความเชื่อในแหลงอํานาจควบคุมทางสุขภาพกับพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟา กลุมตัวอยางจํานวน 215 คน พบวา คนงานท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.001 สวน อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา จํานวนบุตร  

ในความรับผิดชอบไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัยความเชื่อในแหลงอํานาจควบคุมทางสุขภาพ

โดยรวมของคนงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภยัในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 บุญลือ ฉิมบานไร (2539, หนา 109-116) ไดศึกษาปจจัยดานการบริหาร คนงาน และสภาวะแวดลอมใน

สถานท่ีทํางาน ท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน, เปรียบเทียบระหวางสถานประกอบการปม

โลหะท่ีมีอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บสูง จังหวัดสมุทรปราการกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ สถานประกอบการ

ปมโลหะท่ีมีคนงานตั้งแต 100 คนข้ึนไป จํานวน 25 โรงงานโดยแบงสถานประกอบการเปน 2 กลุม คือ กลุมสถาน

ประกอบการท่ีมีอัตราการบาดเจ็บสูง 14 แหงและท่ีมีอัตราความถ่ีของการบาดเจ็บต่ํา 11 แหง เก็บรวบรวมขอมูล

โดยสัมภาษณผูบริหารสถานประกอบการ การสํารวจตรวจสภาพสิ่งแวดลอมในสถานท่ีทํางาน และการทดสอบดาน
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เจตคติดานความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน พบวา คนงานท่ีเปนเพศชาย ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาชั้น

มัธยมศึกษา ระยะเวลาในการทํางานไมเกิน 2 ป และมีเจตคติดานความปลอดภัยในการทํางานตางมีความสัมพันธ

กับการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน สวนอายุ และประสบการณในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ

จากการทํางาน  

วีรมลล ละอองศิริวงศ (2541, หนา 90-92) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปน

อันตราย และพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผน

เหล็ก กลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานเปนประจําในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผนเหล็ก

เคลือบดีบุกแหงหนึ่ง จํานวน 208 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก

การศึกษาพบวา พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษาแผนกงาน และประสบการณฝกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย

แตกตางกัน มีการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พนักงานท่ีมี

อายุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ การ

รับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตรายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการทํางานอยางปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .01  

รัตนวรรณ ศรีทองเสถียร (2542, หนา 120-124) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูระบบความ

ปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา พนักงานท่ีมีเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ประสบการณการทํางาน ประสบการณทํางานท้ังหมด การศึกษา รายได ประสบการณในการไดรับ

อุบัติเหตุจากการทํางาน การอบรมเรื่องความปลอดภัย และการอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลแตกตาง

กันมีการรับรูระบบความปลอดภัยไมแตกตางกันพนักงานหญิง พนักงานท่ีไมเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน 

พนักงานท่ีเคยอบรมดานความปลอดภัย และพนักงานท่ีเคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีพฤติกรรม

ความปลอดภัยมากกวาพนักงานชาย พนักงานท่ีเคยประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน พนักงานท่ีไมเคยอบรมดาน

ความปลอดภัย และพนักงานท่ีไมเคยอบรมใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางมีนัยสาคัญทางสถิติและการ

รับรูระบบความปลอดภัยมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยอยางมีนัยสาคัญทางสถิติ  

สิริพัชร เปรมัษเฐียร (2543, หนา 100-103) ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพ ความรู การเปดรับสื่อ กับพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ จานวน 109 คน พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทํางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนพนักงานท่ีมี อายุ การศึกษา รายได 

ระยะเวลาในการทํางานและประสบการณในการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ไมแตกตางกัน ความรูเก่ียวกับความปลอดภัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  
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อริศรา ปาดแมน (2544, หนา 89-100) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปน

อันตรายกับพฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยของพนักงานฝายผลิต บริษัทรองเทาบาจา จํากัด (มหาชน) พบวา

พนักงานท่ีมี เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แผนกงาน อายุงาน และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกัน มี

พฤติกรรมการทํางานท่ีปลอดภัยไมแตกตางกัน มีเพียงพนักงานท่ีมีประสบการณการอบรมแตกตางกันท่ีมีพฤติกรรม

การทํางานท่ีปลอดภัยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และการรับรูสภาพการทํางานท่ีเปนอันตราย

มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทางานท่ีปลอดภัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

กรุณา วรภักดิ์ภมร (2544) ไดศึกษาเรื่อง ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

ดําเนินการวิจัยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา

อยูชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2542 จํานวน 245 คน พบวา นักศึกษาท่ีมีภาควิชา และระดับคะแนนเฉลี่ย

แตกตางกันจะมีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทางานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ.05 นักศึกษาท่ีมีเพศแตกตางกันจะมีพฤติกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ความรูมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมเก่ียวกับความ

ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

เศรษฐา ตันติเดชามงคล (2546, หนา 84-86) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของ

ตนเองการสนับสนุนทางองคการ และพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานผลิต 

ผลิตภัณฑเมลานีนและพลาสติกแหงหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางจานวน 270 คน พบวา เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อายุงาน ประสบการณในการฝกอบรมดานความปลอดภัย และประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความปลอดภัย สวนการรับรูความสามารถของตนเอง และการสนับสนุน

ทางองคการ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยของพนกังานระดับปฏิบัติการอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .001 38  

  กลาวโดยสรุปจากการศึกษา งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยนั้นมีสาเหตุมาจากปจจัย

หลายๆ ประการดวยกัน อันสงผลใหเกิดความสูญเสียและเกิดความเสียหายตอผูเก่ียวของหลายประการท้ังโดย

ทางตรงและโดยทางออม เชน การบาดเจ็บ พิการ สูญเสียทรัพยสิน เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาล เสียเวลา  

เสียชื่อเสียง เสียขวัญกําลังใจ ตลอดจนเสียชีวิต เปนตน ดังนั้นการท่ีจะทําไมใหเกิดความสูญเสียดังกลาวข้ึน จะตอง

มีการปองกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ ใหเปนไปตามแผนหรือมาตรการท่ีวางไว โดยจะตองดําเนินการในหลาย

ดานพรอมๆกัน เชน ผูเก่ียวของทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารของหนวยงานจะตองเห็นความสําคัญของการบริหาร

จัดการดานความปลอดภัยหนวยงาน เชน การกําหนดนโยบายความปลอดภัย การวางแผนดานความปลอดภัย  

การจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย การมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบดานความปลอดภัย การติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลดานความปลอดภัย การเปนผูนํา และควบคุมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของงานดาน
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ความปลอดภัย ท้ังนี้ ทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมทุกดานท่ีของหนวยงานจัดใหมีข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

ความปลอดภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่อง และยั่งยืนตลอดไป อันจะเปนการชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนความสูญเสียอันเนื่องมาจากการทํางานได 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

  การศึกษา เรื่อง“แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”ครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารความ

เสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม ดังนี้ 

1. ประชากร 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  

4. การวิเคราะหขอมูล  
 

1.  ประชากร  

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 80 คน 
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ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน  

  จําแนกตามหลักสูตรท่ีสังกัด  
 

ลําดับ หนวยงาน ประชากร 

1 หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 6 

2 หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีวิทยา 8 

3 หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 14 

4 หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 9 

5 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 6 

6 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 6 

7 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 

8 หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 

9 หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ 6 

10 บุคลากรสายสนับสนุน 15 

 รวมท้ังส้ิน 80 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางขอคําถามใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของงานวิจัยโดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายงาน 

(Check List) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาแนวทางการ

บริหารความเสี ่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบ ูลสงคราม จําแนกตาม  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนวยงานที่สังกัด และจากการสนทนากลุมกับ

ผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ การทดลองวิจัย โดยแบงออกเปน 2  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายงาน  

(Check List) จํานวน 6 ขอ ถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนง

ทางวิชาการ ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนวยงานท่ีสังกัด  

ตอนท่ี 2 ระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมและรายดาน ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการ
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บริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิบัติตน

ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย 

2.2  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

                  2.2.1 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.กุลวดี   ปนวัฒนะ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และผูชวยศาสตราจารยวิภาดา  

ศรีเจริญ อาจารยผูเชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัย เพ่ือวิเคราะหหาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และนําแบบสอบถามท่ีแกไขมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของอาจารยผูเชี่ยวชาญ  

                  2.2.2  นําแบบสอบถามท่ีไดผานการตรวจสอบจากผู เชี่ ยวชาญ มาหาคาความสอดคลอง  

(IOC : Index of ltem Objective Congruence) โดยเกณฑ คือ การเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวา 0.5 ข้ึนไป 

ผลปรากฏวาจากขอคําถามท้ังหมด 48 ขอ มีขอคําถามมีคา IOC ตั้งแต 0.60 - 1.00 สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือใช

เปนเครื่องมือในการวิจัยได 48 ขอคําถาม ดังนั้น เครื่องมือในการวิจัยท่ีสามารถใชไดจริงในฉบับท่ีสมบูรณมีท้ังหมด 

48 ขอ (ดังแสดงในภาคผนวก ค)      
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ ไดนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร จํานวน 80 ชุด 

โดยดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 ติดตอประสานงานกับผูบริหาร และเจาหนาท่ี เพ่ือขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมประชากร โดยแจกแบบสอบถามและเก็บคืนดวยตนเอง 

3.3 ทําการรวบรวม ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีได จํานวน  

80 ฉบับ จากจํานวนท่ีแจก 80 ฉบับ คิดเปน รอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจกนําไปวิเคราะหและแปลผล

ขอมูล   
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4. การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหและประมวลผลดวย

เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

4.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด

ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และหลักสูตรสาขาวิชาท่ี

สังกัด โดยการหาความถ่ี และคารอยละ 

4.2  วิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการหาคาเฉลี่ย( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) ซ่ึงใชหลักในการพิจารณา 

ดังนี้   

 ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน มากท่ีสุด ใหคะแนนเปน 5 

 ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน มาก  ใหคะแนนเปน 4 

 ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน ปานกลาง ใหคะแนนเปน 3 

ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน นอย  ใหคะแนนเปน 2 

 ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงาน นอยท่ีสุด ใหคะแนนเปน 1 

 

   คาเฉลี่ยระหวาง  4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง  3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานมาก  

    คาเฉลี่ยระหวาง  2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง 1.51- 2.50 หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 -1.50  หมายถึง ระดับความปลอดภัยดานนี้ในหนวยงานนอยที่สุด 
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บทท่ี 4 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน

ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และเพ่ือนําเสนอแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาท่ีทํางาน  

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสาขาวิชาท่ีสังกัด ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัย ขอนําเสนอการ

วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2 วิเคราะหแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวม และรายดาน 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนความถ่ี คารอยละ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ

สาขาวิชาท่ีสังกัดของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังแสดงใน

ตาราง  
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามเพศ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

     ชาย 31 38.80 

     หญิง 49 61.20 

รวม 80 100.00 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ

หญิง รอยละ 61.20 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 38.80 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

อายุ   

     20 - 30 ป 8 10.00 

     31 - 40 ป 51 63.80 

     41 - 50 ป 14 17.50 

     51 ป ข้ึนไป 7 8.80 

รวม 80 100.00 

 จากตารางท่ี 3 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ  

มีอายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 63.80 รองลงมา คือ มีอายุระหวาง 41 – 50 ป รอยละ 17.50 และ 

นอยท่ีสุด คือ อายุมากกวา 51 ป รอยละ 8.80 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

     ปริญญาตรี 8 10.00 

     ปริญญาโท 26 32.50 

     ปริญญาเอก 46 57.50 

รวม 80 100.00 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับ

การศึกษาปริญญาเอก รอยละ 57.50 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 32.50 และนอยท่ีสุด คือ 

ระดับการศึกษาปริญญาเอก รอยละ 10.00 
 

ตารางท่ี 5 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

  

 จากตารางท่ี 5 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ  

มีตําแหนงอาจารย รอยละ 63.80 รองลงมา คือ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอยละ 22.50 และนอยท่ีสุด คือ 

ตําแหนงระดับชํานาญการ รอยละ 1.20 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม 

 จากตารางท่ี 6 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ  

มีระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหวาง 5 - 10 ป รอยละ 46.20 รองลงมา คือ  

มีระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนอยกวา นอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 37.50 และ 

ท่ีนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มากกวา 10 ป ข้ึนไป รอยละ 16.20 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ตําแหนงทางวิชาการ   

     อาจารย 51 63.80 

     ผูชวยศาสตราจารย 18 22.50 

     ระดับปฏิบัติการ 10 12.50 

     ระดับชํานาญการ 1  1.20 

รวม 80 100.00 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

     นอยกวา 5 ป 30 37.50 

     5 - 10 ป 37 46.20 

     มากกวา 10 ป ข้ึนไป 13 16.20 

รวม 80 100.00 
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ตารางท่ี 7 แสดงจํานวนความถี่ คารอยละ ของขอมูลท่ัวไป จําแนกตามสาขาวิชาท่ีสังกัด 

 จากตารางท่ี 7 พบวา บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ 

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเคมี รอยละ 22.50 รองลงมาสังกัดหลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส รอยละ 13.80 และ 

ท่ีนอยท่ีสุดคือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คิดเปนรอยละ 3.80 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมและรายดาน ดังแสดงในตาราง 
 

ตารางท่ี 8  คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแนวทางการบริหารความเส่ียง ดานความปลอดภัยใน

การทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน X  S.D. 
ระดับความ

ปลอดภัย 

1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 3.15 0.832 ปานกลาง 

2. ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย 3.18 0.798 ปานกลาง 

3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 3.76 0.766 มาก 

4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย 3.11 0.908 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.731 ปานกลาง 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

สาขาวิชาท่ีสังกัด   

หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 8 10.00 

หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 10 12.50 

หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 18 22.50 

หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 11 13.80 

หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 10 12.50 

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม 6  7.50 

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3  3.80 

หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 6  7.50 

หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ 8 10.00 

รวม 80 100.00 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และมีอยูดาน

เดียวท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.76) นอกนั้น อีก 3 ดานอยูใน

ระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18) ดานการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.15) และดานการปฏิบัติงานปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

(3.11)   

ตารางท่ี 9 แนวทางการบริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ โดยรวมและรายขอ 

ภาพความปลอดภัยในการทํางาน X  S.D. 
ระดับความ

ปลอดภัย 

1. หนวยงานมนีโยบายดานความปลอดภัยในการทาํงานและสุขภาพ 3.41 0.758 มาก 

2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย 3.22 0.811 ปานกลาง 

3. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร 3.01 1.185 ปานกลาง 

4. หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร 3.00 1.031 ปานกลาง 

5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทาํงาน

หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร 
3.05 0.967 ปานกลาง 

6. หนวยงานใหความรูเร่ืองการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย 2.91 0.957 ปานกลาง 

7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย 3.12 1.084 ปานกลาง 

8. หนวยงานมปีายระบุวิธีการใชติดที่เคร่ืองมือปฏิบัติการ 3.32 1.123 ปานกลาง 

9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสม่าํเสมอ 3.30 1.226 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.832 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรดานการบริหารจัดการความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวาสวนใหญอยูในระดับ

ปานกลาง  มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก 

หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอม

ดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร  มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.00) หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร  

มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.01) 
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ตารางท่ี 10  แนวทางการบริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย

โดยรวมและรายขอ 

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน X  S.D. 
ระดับความ

ปลอดภัย 

1. หนวยงานมีโครงสรางอาคารม่ันคงแข็งแรง พ้ืนเรียบไมลื่น  

แสดงเครื่องหมายพ้ืนตางระดับ (ถามี) 
3.48 0.941 มาก 

2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบายอากาศเหมาะสม 3.56 0.840 มาก 

3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวางเครื่องมือ/การนั่งเหมาะสม 3.58 0.808 มาก 

4. ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 3.79 0.852 มาก 

5. ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอ 3.35 0.943 ปานกลาง 

6. หนวยงานมีฝกบัว/ท่ีลางตา ในรัศมี 30 เมตร 2.95 1.078 ปานกลาง 

7. หนวยงานแยกพ้ืนท่ี และชี้บง พ้ืนท่ีสะอาด และพ้ืนท่ีอันตราย 2.88 1.060 ปานกลาง 

8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง/สารเคมี/อาหาร 3.54 1.043 มาก 

9. ในหองปฏิบัติการมีปายหามกิน ดื่ม เสริมสวย 3.30 1.060 ปานกลาง 

10. หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย 3.20 1.084 ปานกลาง 

11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม 2.78 1.136 ปานกลาง 

12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน 2.85 1.137 ปานกลาง 

13. หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสยีขยะอันตราย   และ

ขยะติดเชื้อ 
2.96 1.119 ปานกลาง 

14. หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน 2.65 1.126 ปานกลาง 

15. หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ 3.11 1.091 ปานกลาง 

16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลิงและระบบสัญญาณเตือนภัย 3.19 1.057 ปานกลาง 

17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน 3.04 1.024 ปานกลาง 

18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ 3.18 1.053 ปานกลาง 

19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมีหองเรียน/หองวิจัย 3.11 1.147 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.798 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 10 พบวา ระดับความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอม

ปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 
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5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากตํ่าสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ี

กําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ( 2.65) หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของ 

มีคม มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.85)  

ตารางท่ี 11 แนวทางการบริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ในดานการปฏิบัติตนปลอดภัย โดยรวมและ

รายขอ ดังนี้ 

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน X  S.D. 
ระดับความ

ปลอดภัย 

1. ทานสวมเสื้อกาวนเม่ือตรวจวิเคราะหตัวอยาง 3.99 1.085 มาก 

2. ทานถอดเสื้อกาวนเม่ืออกจากหองปฏิบัติการ 3.98 1.079 มาก 

3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใชซํ้า 3.80 1.060 มาก 

4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน (ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 3.06 1.266 ปานกลาง 

5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี 3.49 1.147 มาก 

6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี 3.78 1.102 มาก 

7. ทานไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ 4.04 1.195 มาก 

8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช key board/ออก

จากหองปฏิบัติการ 
3.95 0.940 มาก 

9. ทานทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงาน 4.05 0.870 มาก 

10 หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิเช็ดโตะเม่ือเสร็จงานเก่ียวกับ

เชื้อ 
3.48 1.113 มาก 

รวม 3.76 0.766 มาก 

จากตารางท่ี 11 พบวา ระดับความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับ

ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก  ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน  

(ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.06) หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.48)  ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)  
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ตารางท่ี 12  แนวทางการบริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในดานการปฏิบัติงานปลอดภัย โดยรวมและ 

รายขอ ดังนี้ 

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน X  S.D. 
ระดับความ

ปลอดภัย 

1.  ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือหรือบริเวณ

ท่ีตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสาร

กัมมันตรังสี 

3.26 0.951 ปานกลาง 

2.  ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิงของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม  มี

ปายbiohazard 
2.86 1.156 ปานกลาง 

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 
3.55 1.054 ปานกลาง 

4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ 3.18 1.041 ปานกลาง 

5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ 2.85 1.170 ปานกลาง 

6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) 2.64 1.255 ปานกลาง 

7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท 3.08 1.209 ปานกลาง 

8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิงแยกเครื่องแกวแตก 2.96 1.227 ปานกลาง 

9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพ่ือ 

   ขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2.95 1.252 ปานกลาง 

10. หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัย 

     อยางนอยปละครั้ง 
2.82 1.156 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.908 ปานกลาง 

  

 จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย   

ในภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยู ในระดับระดับปานกลาง  

โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ  
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(Spill Kit) มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.64) หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง  

มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.82) หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49) 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหาร

ความ เสี ่ย งด านความปลอดภ ัย ในการ ทํางานของบ ุคลากร คณ ะว ิทยาศาสตร และเทค โน โลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาสภาพการบริหารความเสี ่ยงดานความ

ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

และเพื ่อนํา เสนอแนวทางการบริหารความเสี ่ย งด านปลอดภ ัยในการทํางานของบ ุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ 
 

1.  สรุปผลการวิจัย 

    การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 

1.1 เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

        1.2 เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

      เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ (Check list) แบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating  scale) มีจุดมุงหมายท่ีจะศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม



37 

 

 

 

 

ทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซ่ึงผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน 

โดยแบงออกเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check  List) จํานวน 7 ขอ โดยถามเกี่ยวกับขอมูล

ท่ัวไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 6 ขอ ไดแก 

ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาที่ทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล-

สงคราม และสาขาวิชาท่ีสังกัด 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ

ทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 48 ขอ 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บไดจากกลุมตัวอยางโดยวิเคราะหและประมวลผลดวย

เครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพิบลูสงคราม โดยการหาความถ่ี และคารอยละ 

2. วิเคราะหระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางาน ท่ีสงผลตอการ

ทําวิจัยของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยการหาคาเฉลี่ย 

( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check  List) จํานวน 6 ขอ โดยถาม

เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 

6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนงทางวิชาการ ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม และสาขาวิชาท่ีสังกัด พบวา บุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 61.20 และเพศชาย จํานวน 31 คน  

คิดเปนรอยละ 38.80 สวนใหญเปนอายุระหวาง 31 -40 ป มากท่ีสุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 63.80 

รองลงมา คือ ชวงอายุระหวาง 41 -50 ป  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และนอยท่ีสุด คือ  

อายุมากกวา 51 ปข้ึนไป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 8.80 สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสดุ คือ ปริญญาเอก 

มากท่ีสุด จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 57.50 และรองลงมา คือ ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และระดับการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรี นอยท่ีสุด จํานวน 8 คน คิดเปน

รอยละ 10.00 สวนใหญดํารงตําแหนงอาจารย มากท่ีสุด จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 63.80 รองลงมา คือ 

ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และนอยท่ีสุด คือ ระดับชํานาญการ  จํานวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 1.20 ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสวนใหญ คือ ระยะเวลาท่ีทํางาน  

5 – 10 ป มากท่ีสุด จํานวน 37 คน คิดเปน 46.20 รองลงมา คือ นอยกวา 5 ป จํานวน 30 คน คิดเปน  รอยละ 
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37.50 และนอยท่ีสุด คือ ระยะเวลาท่ีทํางานมากกวา 10 ป ข้ึนไป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 16.20 สวนใหญ

สังกัดหลักสูตรสาขาวิชาเคมีมากท่ีสุด จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 22.50 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชา

ฟสิกส จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 13.80 และนอยท่ีสุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน  

3 คน คิดเปนรอยละ 3.80  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยใน

การทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 48 ขอ ความคิดเห็นของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการ

บริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพิบูลสงคราม  

      1.  สรุปผลวิจัยแนวทางการบริหารความเส่ียงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดังนี้ 

          1.1 สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการโดยภาพรวมท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ดานการปฏิบัติตน

ปลอดภัย และดานการปฏิบัติงานปลอดภัยพบวา สภาพการบริหารความเสี่ยง โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง และมีอยูดานเดียวท่ีอยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติตนใหปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.76) 

นอกนั้น อีก 3 ดานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.18) 

ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.15) และดานการปฏิบัติงาน

ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.11) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้    

 1.2 ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย และ 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 ประเด็น พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สาร

อันตรายสูรางกาย มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.91) หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร  

มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.00) และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.01) 

 1.3  ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย และวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

ระดับแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 19 ประเด็น ระดับความปลอดภัยในการทํางานของ

บุคลากร ดานสถานท่ีและสิ่งแวดลอมปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา 
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สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 

3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน มีคาเฉลี่ยเทากับ ( 2.65) หนวยงานมี

ระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.78) และหนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางท่ีชัดเจน  

มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.85)  

 1.4 ดานการปฏิบัติตนปลอดภัยและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จํานวน 10 ประเด็น ในภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายประเด็น

พบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจาก

ต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก  ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน (ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.06) 

หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเม่ือเสร็จงานเก่ียวกับเชื้อ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.48) และทานสวม

หนากากปองกันสารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)  

 1.5 ดานการปฏิบัติงานปลอดภัยและวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 10 ประเด็น ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาราย

ประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ 

ไดแก  ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit) มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.64)  หนวยงานมีการวิเคราะห

ความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ (2.82)  หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึก

อุบัติเหตุ มีคาเฉลี่ยเทากับ (3.49)  

 

 

2. การอภิปรายผล 

   จากงานวิจัยท่ีสรุปขางตน สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

      2.1. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการบริหารจัดการความ

ปลอดภัย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  

มีเพียง  1 ประเด็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงาน

ใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย, หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร 

และหนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรเพ็ญ กํ่านารายณ 

กลาวไววา การบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเปนสิ่งสําคัญท่ีอาจสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

บุคลากรในหองปฏิบัติการ สิ่งแวดลอม และชุมชนได โดยเฉพาะหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรการแพทยซ่ึง
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จัดเปนสถานท่ีท่ีมีความเสี่ยงเปนอยางยิ่ง ดังนั้นบุคลากรซ่ึงปฏิบัติงานอยูในสถานท่ีเหลานี้ ควรมีความรู ความ

เขาใจถึงวิธีปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากการไดรับอันตรายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใน

หนาท่ีประจําวัน รวมท้ังสามารถปองกันอันตรายท่ีอาจสงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน สิ่งแวดลอมและชุมชนดวย และ

การสํารวจบงชี้อันตรายและวิเคราะหความเสี่ยงในหองปฏิบัติการ ท้ังดานกายภาพ สารเคมี สารชีวภาพ 

อุปกรณปองกันตนเองสวนบุคคล ระบบรองรับสถานการณฉุกเฉิน รวมท้ังระบบการจัดการของเสียจาก

หองปฏิบัติการ และดานการใหความรูเก่ียวกับความปลอดภัยของผูท่ีเก่ียวของกับหองปฏิบัติการ โดยใชวิธีการ

ทางอาชีวนามัยและความปลอดภัยท่ีเรียกวาวิธีการ checklist โดยทําการสํารวจในหองปฏิบัติการสําหรับ

จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตรการแพทยของหนวยงาน และพบวาระดับความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน

นอยท่ีสุด 3 ลําดับสุดทาย ไดแก การใหความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความปลอดภัยของบุคลากรในหองปฏิบัติการ 

การจัดการระบบการกําจัดของเสียจากหองปฏิบัติการ และการบริหารระบบจัดการความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ  ซ่ึงจัดเปนลําดบัความเสี่ยงของหองปฏิบัติการสําหรับการเรียนการสอนของสถานวิทยาศาสตร

รีคลินิกท่ีควรหามาตรการในการปองกันและหาแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการอยาง

เรงดวน นอกจากนั้นยังพบวาบุคลากรของหองปฏิบัติการตองสัมผัสสารเคมีอันตรายหลากหลายชนิดท้ังสารเคมี

ท่ีกอใหเกิดการระคายเคือง สารท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ สารกอมะเร็งรวมท้ังสารชีวภาพตางๆ ท่ีอาจกอนให

เกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานได 
 

      2.2. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย 

ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง มีเพียง 5 ประเด็น

อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากตํ่าสุด 3 ลําดับ ไดแก หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะ

อันตรายใหไดมาตรฐาน,  หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม และหนวยงานกําหนดจุดรับ

ตัวอยางท่ีชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตรพรรณ ภูษภักดีภพ (2545) กลาวไววา  สถานท่ีกําจัดเก็บ

ขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน ควรเปนหองซ่ึงอยูในตัวอาคารชั้นเดียว แยกจากอาคารอ่ืน คุณลักษณะของ

หองปฏิบัติการ วัสดุกอสรางผนังเพดาน พ้ืนและพ้ืนผิวโตะจะตองเลือกใหเหมาะกับการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยคํา

นึกถึงคุณสมบัติของวัสดุท่ีจะนํามาใชหองเก็บสารเคมี ควรแยกจากหองปฏิบัติการ กรณีจําเปนตองเก็บสารเคมี

หลายๆ ประเภทในปริมาณมากๆ ควรออกแบบโดยเฉพาะอาคารเก็บสารเคมีท่ียังไมไดใชและใชแลว  และควร

มีระบบกําจัดของเสีย ควรมีการวางแผนและดําเนินการเก่ียวกับการจัดของเสีย โดยพิจารณาถึงปริมาณและ

ชนิดของเสียท่ีตองการกําจัด ท้ังนี้ จากกากของเสียมีคุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ตลอดจนพิษภัยแตกตาง

กัน ระบบการจัดกัดของเสียจากหองปฏิบัติการโดยท่ัวไป ไดแก ระบบกําจัดน้ําเสีย ระบบเตาเผา และระบบ

การเก็บเพ่ือสงไปกําจัด และหนวยงานควรมีแนวทางการจัดการของเสียจากหองปฏิบัติการ ไดแกสิ่งเหลือใชใน

หองปฏิบัติการเคมี สารเคมีท่ีไมทราบชื่อ สารเคมีท่ีหมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ สารเคมีท่ีหกรั่วไหลและเก็บ
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กลับคืนมา ตัวทําลายอินทรีย กลาวโดยสรุปคือทุกสิ่งท่ี ไมสามารถนําไปใชประโยชน ได อีกตอไปใน

หองปฏิบัติการ และจําเปนตองกําจัดท้ิงโดยวิธีหนึ่งจัดวาเปนของเสียอันตรายท้ังสิ้นควรสรางสถานท่ีกําจัดการ

ขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน ตอเติมจากอาคารเดิมหรือ การวางแผนออกแบบการกอสรางอาคารปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรใหมีสถานท่ีสถานท่ีกําจัดการขยะอันตราย ซ่ึงนอกจากจะตองคํานึกถึงความม่ังคงแข็งแรงของ

อาคารแลว จะตองคํานึกถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปองกันการปนเปอนของสารพิษซ่ึงจะมี

ผลตอ ผูปฏิบัติงาน อาจารย และนักศึกษาได รวมท้ังอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชนดวย  
 

 2.3. สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย ในภาพรวม

อยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก มีเพียง 1 ประเด็นอยูในระดับปานกลาง 

โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากต่ําสุด 3 ลําดับ ไดแก ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีนอ่ืน (ถามี) เพ่ือสราง

ภูมิคุมกัน, หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิเช็คโตะเม่ือเสร็จงานเก่ียวกับเชื้อ และทานสวมหนากากปองกัน

สารเคมี มีคาเฉลี่ยเทากับ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อะเค้ือ  อุณหเลขกะ และคณะ (2557) เรื่อง การปองกัน

การติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลังขณะปฏิบัติงานของผูปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน เครือขายบริการสุขภาพท่ี 1 

ไดใหวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 1) การศึกษาความรู การปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคและความตองการของผูปฏิบัติงาน 

โดยการแจกแบบสอบถาม อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขาดขวัญกําลังใจ ขาดการอบรม ขาดความม่ันใจการ

ปฏิบัติงาน สิ่งท่ีตองการสนับสนุน  ไดแก อุปกรณปองกันสวนบุคคล  และคูมือปองกันการติดเชื้อ 2) การ

สัมภาษณผูรับผิดชอบงานในการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีตองการไดรับการสนับสนุน 3) การสนทนากลุมบุคลากรของ

โรงพยาบาล ซ่ึงพบวา ผูปฏิบัติงาน ตองการไดความรูเก่ียวกับวิธีสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล การทําความ

สะอาดมือ โรคติดตอระบบทางเดินหายใจ วัณโรค การปองกันเข็มตําของมีคม และการทําความสะอาดอุปกรณ 

และการทําลายเชื้ออุปกรณตางๆ 4)  แนวปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อและการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

สําหรับเวชกรฉุกเฉิน พัฒนาข้ึนจากการทบทวนแนวปฏิบัติการปองกัน การติดเชื้อของศูนยปองกันและควบคุม

โรค และขององคกรตางๆ ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิเนื้อหาประกอบ 

โดยการปองกันปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อ และการเกิดอุบัติเหตุจากปฏิบัติงานสําหรับเวชกรฉุกเฉิน 

พัฒนาข้ึนจากการทบทวนแนวปฏิบัติการปองกันการติดเชื้อของศูนยปองกันและควบคุมโรค ประเทศ

สหรัฐอเมริกา และขององคกรตางๆ ผานการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

เนื้อหาประกอบเชื้อท่ีมีอยูในเลือดและสารคัดหลัง การปองกันการแพรกระจายเชื้อ การปองกันแพรกระจาย

เชื้อทางอากาศ การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล การทําความสะอาดมือ ปองกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี 

การปองกันอุบัติเหตุจากการติดเชื้อจากของมีคมการบาดเจ็บ โดยใหความรูพ้ืนฐานกับผูปฏิบัติงานวาหนทาง

ไหนท่ีเชื้อเขาสูรางกายการตรวจสุขภาพประจําป การไดรับวัคซีนปองกันโรค การปฏิบัติเพ่ือปองกันการติดเชื้อ

จากการปฏิบัติงาน รวมถึงการการอบรมการปองกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงาน วิธีอบรมจะเปนท้ังฟงการ
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บรรยายและภาคปฏิบัติ 5) การอบรมปองกันการติดเชื้อขณะปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน 

จัดการอบรมผูท่ีปฏิบัติงาน วิธีการอบรมประกอบดวยการบรรยาย สาธิต และการฝกปฏิบัติใชอุปกรณปองกัน

สวนบุคคลและการทําความสะอาดมือ  เนื้อหาการอบรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

         2.4  สภาพความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย ในภาพรวม

อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายประเด็นพบวา สวนใหญอยูในระดับระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจาก

ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยจากตํ่าสุด 3 ลําดับ ไดแก  ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spill Kit)  หนวยงานมี

การวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอยปละครั้ง และหนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ 

ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ เสนอไววา ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

ของหองปฏิบัติการ “ความปลอดภัย” คือ เปาหมายหลักของการท่ีจะทําใหทุกหองปฏิบัติการมีความปลอดภัย 

จําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังมีโครงสรางการบริหารจัดการและผูรับผิดชอบงานดานตางๆ 

ท่ีชัดเจน มีนโยบายเปนเครื่องกําหนดทิศทางการทิศทางการทํางาน การดําเนินการตางๆ เหลานี้ ตองใชความรู 

ความชํานาญเฉพาะดาน จึงควรมีการแบงงานออกเปนกลุมตามลักษณของงานและความรูท่ีใช เพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดคลองและงายตอการกํากับดูแลติดตามตรวจสอบ เพ่ือปรับปรุงและแกไขไดทันกาล ซ่ึงเปนหัวใจ

สําคัญของการปองกันและลดความเสี่ยง ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย มีองคประกอบ 7 ดานซ่ึงมีความ

เชื่อมโยงกัน ดังรูปท่ี 1 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  รูปท่ี 1 องคประกอบหลักของหองปฏิบัติการปลอดภัย 

 

3. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
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      ขอเสนอ แนะในการวิจัย ครั้งนี้ แบงเปน 2 ประเด็น ไดแก ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช และ

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 
 

 3.1 จากผลการวิจัยสรุปขอเสนอแนะสําหรับนําไปใช  ไดดังตอไปนี้ 

      1. การมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือลดอุบัติเหตุและทําใหบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการใหปฏิบัติงานอยางปลอดภัย 

       2. การจัดอบรมความปลอดภัยหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสารเคมี โดยคณะกรรมการดาน

มาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการท่ีเก่ียวของกับสารเคมี  

 3. การตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ ดวยโปรแกรมตรวจ

สุขภาพท่ีมากกวาการตรวจสุขภาพปกติท่ัวไป อาชิเชน การตรวจความผิดปกติการทํางานของ ตับ ไต เม็ดเลือด ฯลฯ และการให

วัคซีนเพ่ือปองกันโรคแกผูปฏิบัติงาน อาทิเชน วัคซีนปองกันติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนปองกันโรค

บาดทะยัก เปนตน  

 4. การจัดทําคูมือแนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ  

3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

     1. การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการ

ทํางานของบุคลากร โดยศึกษาเฉพาะอาจารย และเจาหนาท่ี ควรจะศึกษานักศึกษาดวยวาคิดเห็นอยางไร  

มีความปลอดภัยในการทดลอง วิจัย ในหองปฏิบัติการหรือไม  

     2. การวิจัยครั้งตอไป ควรจะศึกษาบุคลากร ดานอ่ืนๆ ดวย วาคิดเห็นอยางไรกับความปลอดภัยใน

ทํางาน อาทิเชน บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนสํานักงานท่ีใชเครื่องถายเอกสาร และอุปกรณท่ีกอเกิดอันตรายใน

การปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ดวย   
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารความเส่ียงดานปลอดภัยในการทํางานของบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
 

คําช้ีแจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง [   ] ท่ีตรงกับความเปนจริง 

 

1.  เพศ    

[   ]   ชาย     [   ]   หญิง 

2.  อายุ 

[   ]   ไมเกิน  20 ป  [   ]   20 – 30 ป 

[   ]   31 – 40 ป  [   ]   41 – 50 ป [   ]  51  ป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

[   ]   ปริญญาตรี [   ]  ปริญญาโท   [   ]   ปริญญาเอก 
 

4. ตําแหนงทางวิชาการ 

[   ]   อาจารย  [   ]  ผูชวยศาสตราจารย   [   ]   รองศาสตราจารย 

    

5. ระยะเวลาท่ีทํางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

[   ]   นอยกวา 5 ป [   ]  5 – 10 ป  [   ]   มากกวา 10 ปข้ึนไป 

 

6.  หนวยงานท่ีสังกัด 

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาชีววทิยา  

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาฟสิกส 

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม   
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[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร  

[   ]   หลักสูตรสาขาวิชาสุขศึกษาและสิ่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยมีเกณฑ 

 วัดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ดังนี้      

สภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
ระดับความปลอดภยั / ความพึงพอใจ 

มีมากที่สุด 

(5) 

มีมาก 

(4) 

มีปานกลาง 

(3) 

มีนอย 

(2) 

ไมมี 
(1) 

ดานบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ      

1. หนวยงานมีนโยบายดานความปลอดภัยในการทํางาน      

2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดานความปลอดภัย      

3.  หนวยงานมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนให 

บุคลากร 

     

4.  หนวยงานจัดอบรมฝกซอมดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร      

5. หนวยงานจัดอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน

หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร 

     

6.  หนวยงานใหความรูเรื่องการติดเชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย      

7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย      

8.  หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติดท่ีเครื่องมือปฏิบัติการ      

9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพบุคลากรสมํ่าเสมอ      

ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย 

1.  หนวยงานมีโครงสรางอาคารม่ันคงแข็งแรง พ้ืนเรียบไมลื่น 

แสดงเครื่องหมายพ้ืนตางระดับ (ถามี) 

     

2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง อุณหภูมิ การระบาย อากาศ

เหมาะสม 

     

3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวางเครื่องมือ / การนั่งเหมาะสม      
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4.  ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือเพียงพอในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน      

5.  ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ ผาเช็ดมือเพียงพอ      

6.  หนวยงานมีฝกบัว/ท่ีลางตา ในรัศมี 30 เมตร      

7. หนวยงานแยกพ้ืนท่ี และชี้บง พ้ืนท่ีสะอาด และพ้ืนท่ี

อันตราย 

     

8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร      

9.  ในหองปฏิบัติการมีปายหามการกิน ดื่ม เสริมสวย      

10.  หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมีคมอยางถูกตองปลอดภัย      

11. หนวยงานมีระเบียบการนําสง ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม      

12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยางชัดเจน      

 

 

ขอคําถาม 
ระดับความปลอดภัย / ความพึงพอใจ 

มีมากที่สุด 

(5) 

มีมาก 

(4) 

มีปานกลาง 

(3) 

มีนอย 

(2) 

ไมมี 
(1) 

13. หนวยงานมีการแยกประเภทขยะมูลฝอย/ของเสียขยะ

อันตราย และขยะติดเชื้อ 

     

14.  หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะอันตรายใหไดมาตรฐาน      

15.  หนวยงานมีการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอด

เชื้อ 

     

16.  หนวยงานมีอุปกรณดับเพลงและระบบสัญญาณเตือนภัย      

17.  หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน      

18.  หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ      

19.  หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศในหองเก็บสารเคมี

หองเรียน/หองวิจัย 

     

3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 

1. ทานสวมเสื้อกาวนเม่ือตรวจวิเคราะหตัวอยาง      

2. ทานถอดเสื้อกาวนเม่ือออกจากหองปฏิบัติการ      

3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวนอยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช

ซํ้า 
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4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน (ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน      

5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี      

6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี      

7. ทานไมรับประทานอาหารในหองปฏิบัติการ      

8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-ปดประตู/ใช Key board 

/ ออกจากหองปฏิบัติการ 

     

9. ทานทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงาน      

10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จ

งานเก่ียวกับเชื้อ 

     

4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย 

1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณติดบนเครื่องมือหรือ

บริเวณท่ีตองการชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและสาร

กัมมันตรังสี 

     

2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิงของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม  

มีปาย biohazard 

 

     

ขอคําถาม 
ระดับความปลอดภัย / ความพึงพอใจ 

มีมากที่สุด 

(5) 

มีมาก 

(4) 

มีปานกลาง 

(3) 

มีนอย 

(2) 

ไมมี 
(1) 

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 

     

4. หนวยงานมีระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ      

5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการบันทึกอุบัติเหตุ      

6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับการหกเลอะ (Spil Kit)      

7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยกประเภท      

8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิงแยกเครื่องแกวแตก      

9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพทติดตอบุคคล/หนวยงานเพ่ือ

ขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     

10. หนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยงของความปลอดภัย

อยางนอยปละครั้ง 
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 ผลการประเมินแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยของผูทรงคุณวุฒิ 
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สภาพความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ระดับความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC แปลผล 

แบบสอบถามท่ีเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC 

และการปรับแก ดังนี้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

1. ดานการบริหารจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

1. หนวยงานมีนโยบายดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน 
1 1 1.00 ใชได 

1. หนวยงานมีนโยบายดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน 

2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดาน

ความปลอดภัย 
1 1 1.00 ใชได 

2. หนวยงานมีการตรวจติดตามดาน

ความปลอดภัย 

3.  หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ

และฉีดวัคซีนใหบุคลากร 
1 1 1.00 ใชได 

3.  หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ

และฉีดวคัซีนใหบุคลากร 

4.  หนวยงานจัดอบรมฝกซอม

ดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร 
1 1 1.00 ใชได 

4.  หนวยงานจัดอบรมฝกซอม

ดับเพลิงเบื้องตนใหกับบุคลากร 

5. หนวยงานจัดอบรมดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน

หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร 

1 1 1.00 ใชได 

5. หนวยงานจัดอบรมดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน

หองปฏิบัติการใหกับบุคลากร 

6.  หนวยงานใหความรูเรื่องการติด

เชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย 
1 1 1.00 ใชได 

6.  หนวยงานใหความรูเรื่องการติด

เชื้อ/สารอันตรายสูรางกาย 

7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย 1 1 1.00 ใชได 7. หนวยงานมีคูมือความปลอดภัย 

8.  หนวยงานมีปายระบุวิธีการใชติด

ท่ีเครื่องมือปฏิบัติการ 
1 1 1.00 ใชได 

8.  หนวยงานมีปายระบุวิธีการใช

ติดท่ีเครื่องมือปฏิบัติการ 

9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ

บุคลากรสมํ่าเสมอ 
    

9. หนวยงานมีการตรวจสุขภาพ

บุคลากรสมํ่าเสมอ 

2. ดานสถานท่ีและส่ิงแวดลอมปลอดภัย 

1.  หนวยงานมีโครงสรางอาคาร

ม่ันคงแข็งแรง พ้ืนเรียบไมลื่น แสดง

เครื่องหมายพ้ืนตางระดับ 

1 1 1.00 ใชได 1.  หนวยงานมีโครงสรางอาคาร

ม่ันคงแข็งแรง พ้ืนเรียบไมลื่น แสดง

เครื่องหมายพ้ืนตางระดับ 

2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง 

อุณหภูมิ การระบาย อากาศ

เหมาะสม 

1 1 1.00 ใชได 2. ในหองปฏิบัติการมีแสงสวาง 

อุณหภูมิ การระบาย อากาศ

เหมาะสม 
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สภาพความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ระดับความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC แปลผล 

แบบสอบถามท่ีเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC 

และการปรับแก ดังนี้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

3 .ในหองปฏบิัติการมีการจัดวาง

เครื่องมือการนั่งเหมาะสม 

1 1 1.00 ใชได 3. ในหองปฏิบัติการมีการจัดวาง

เครื่องมือ / การนั่งเหมาะสม 

4.  ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือ

เพียงพอในพ้ืนท่ี 

1 1 1.00 ใชได 4.  ในหองปฏิบัติการมีอางลางมือ

เพียงพอในพ้ืนท่ี 

5.  ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ 

ผาเช็ดมือเพียงพอ 

1 1 1.00 ใชได 5.  ในหองปฏิบัติการมีน้ํายาลางมือ 

ผาเช็ดมือเพียงพอ 

6.  หนวยงานมีฝกบัว/ท่ีลางตา ใน

รัศมี 30 เมตร 

1 1 1.00 ใชได 6.  หนวยงานมีฝกบัว/ท่ีลางตา ใน

รัศมี 30 เมตร 

7. หนวยงานแยกพ้ืนท่ี และชี้บง 

พ้ืนท่ีสะอาด และพ้ืนท่ีอันตราย 

1 1 1.00 ใชได 7. หนวยงานแยกพ้ืนท่ี และชี้บง 

พ้ืนท่ีสะอาด และพ้ืนท่ีอันตราย 

8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บ

ตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร 

1 1 1.00 ใชได 8. หนวยงานแยกตูเย็นจัดเก็บ

ตัวอยาง / สารเคมี / อาหาร 

9.  ในหองปฏิบัติการมีปายหามการ

กิน ดื่ม เสริมสวย 

1 1 1.00 ใชได 9.  ในหองปฏิบัติการมีปายหามการ

กิน ดื่ม เสริมสวย 

10.  หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมี

คมอยางถูกตองปลอดภัย 

1 1 1.00 ใชได 10.  หนวยงานมีภาชนะจัดเก็บของมี

คมอยางถูกตองปลอดภัย 

11. หนวยงานมีระเบยีบการนําสง 

ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม 

1 1 1.00 ใชได 11. หนวยงานมีระเบยีบการนําสง 

ทําลายเชื้อ ท้ิงของมีคม 

12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยาง

ชัดเจน 

1 1 1.00 ใชได 12. หนวยงานกําหนดจุดรับตัวอยาง

ชัดเจน 

13. หนวยงานมีการแยกประเภท

ขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย 

และขยะติดเชื้อ 

1 1 1.00 ใชได 13. หนวยงานมีการแยกประเภท

ขยะมูลฝอย/ของเสีย ขยะอันตราย 

และขยะติดเชื้อ 

14. หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะ

อันตรายใหไดมาตรฐาน 

1 1 1.00 ใชได 14. หนวยงานมีสถานท่ีกําจัดเก็บขยะ

อันตรายใหไดมาตรฐาน 

15.  หนวยงานมีการตรวจสอบ 1 1 1.00 ใชได 15.  หนวยงานมีการตรวจสอบ
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สภาพความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ระดับความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC แปลผล 

แบบสอบถามท่ีเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC 

และการปรับแก ดังนี้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

ประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ ประสิทธิภาพเครื่องนึ่งตูปลอดเชื้อ 

16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลง

และระบบสัญญาณเตือนภัย 

1 1 1.00 ใชได 16. หนวยงานมีอุปกรณดับเพลง

และระบบสัญญาณเตือนภัย 

17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ 

ทางออกฉุกเฉิน 

1 1 1.00 ใชได 17. หนวยงานมีปายบอกทางหนีไฟ 

ทางออกฉุกเฉิน 

18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟ

สําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ 

1 1 1.00 ใชได 18. หนวยงานมีเครื่องสํารองไฟ

สําหรับเครื่องมือหลัก/สําคัญ 

19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศใน

หองเก็บสารเคมีหองเรียน / หอง

วิจัย 

1 1 1.00 ใชได 19. หนวยงานมีพัดลมดูดอากาศใน

หองเก็บสารเคมีหองเรียน / หอง

วิจัย 

3. ดานการปฏิบัติตนปลอดภัย 

1. ทานสวมเสื้อกาวนเม่ือตรวจ

วิเคราะหตัวอยาง 

1 1 1.00 ใชได 1. ทานสวมเสื้อกาวนเม่ือตรวจ

วิเคราะหตัวอยาง 

2. ทานถอดเสื้อกาวนเม่ือออกจาก

หองปฏิบัติการ 

1 1 1.00 ใชได 2. ทานถอดเสื้อกาวนเม่ือออกจาก

หองปฏิบัติการ 

3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวน

อยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช 

1 1 1.00 ใชได 3. ทานทําความสะอาดเสื้อกาวน

อยางถูกวิธีกอนนํากลับมาใช 

4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน 

(ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 

1 1 1.00 ใชได 4. ทานฉีดวัคซีน HBV หรือวัคซีน 

(ถามี) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน 

5. ทานสวมหนากากปองกันสารเคมี 1 1 1.00 ใชได 5. ทานสวมหนากากปองกัน

สารเคมี 

6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี 1 1 1.00 ใชได 6. ทานใสถุงมือปองกันสารเคมี 

7. ทานไมรับประทานอาหารใน

หองปฏิบัติการ 

1 1 1.00 ใชได 7. ทานไมรับประทานอาหารใน

หองปฏิบัติการ 

8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-

ปดประตู/ใช Key board / ออกจาก

1 1 1.00 ใชได 8. ทานถอดถุงมือจับโทรศัพท/เปด-

ปดประตู/ใช Key board / ออกจาก
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สภาพความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ระดับความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC แปลผล 

แบบสอบถามท่ีเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC 

และการปรับแก ดังนี้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

หองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการ 

9. ทานทําความสะอาดบริเวณ

ปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงาน 

1 1 1.00 ใชได 9. ทานทําความสะอาดบริเวณ

ปฏิบัติงานทุกครั้งเม่ือเสร็จงาน 

10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชือ้ท่ีมี

ประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 

1 1 1.00 ใชได 10. หนวยงานมีน้ํายาฆาเชื้อท่ีมี

ประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 

4. ดานการปฏิบัติงานปลอดภัย 

1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณ

ติดบนเครื่องมือหรือบริเวณท่ีตองการ

ชี้บง biohazard/สารเคมีอันตรายและ

สารกัมมันตรังสี 

1 1 1.00 ใชได 1. ในหองปฏิบัติการมีปายสัญลักษณ

ติดบนเครื่องมือหรือบริเวณท่ี

ตองการชี้บง biohazard/สารเคมี

อันตรายและสารกัมมันตรังสี 

2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิง

ของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปาย 

biohazard 

1 1 1.00 ใชได 2. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิง

ของมีคม ติดเชื้อ ไมรั่วซึม มีปาย 

biohazard 

3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อท่ีมี

ประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 

1 1 1.00 ใชได 3. ทานใชน้ํายาฆาเชื้อท่ีมี

ประสิทธิภาพเช็ดโตะเม่ือเสร็จงาน

เก่ียวกับเชื้อ 

4. หนวยงานมีระเบยีบปฏิบัติ

เก่ียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

1 1 1.00 ใชได 4. หนวยงานมีระเบยีบปฏิบัติ

เก่ียวกับกรณีเกิดอุบัติเหตุ 

5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการ

บันทึกอุบัติเหตุ 

1 1 1.00 ใชได 5. หนวยงานมีแบบฟอรมและการ

บันทึกอุบัติเหตุ 

6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับ

การหกเลอะ (Spil Kit) 

1 1 1.00 ใชได 6. ทานมีชุดทําความสะอาดสําหรับ

การหกเลอะ (Spil Kit) 

7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยก

ประเภท 

1 1 1.00 ใชได 7. หนวยงานมีตูเก็บสารเคมีแยก

ประเภท 

8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิง 1 1 1.00 ใชได 8. ในหองปฏิบัติการมีภาชนะท้ิง
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สภาพความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ระดับความ

คิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ 
IOC แปลผล 

แบบสอบถามท่ีเสนอให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคา IOC 

และการปรับแก ดังนี้ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

แยกเครื่องแกวแตก แยกเครื่องแกวแตก 

9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพท

ติดตอบุคคล/หน วยงานเพ่ือขอ

ความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1 1 1.00 ใชได 9. หนวยงานมีหมายเลขโทรศัพท

ติดตอบุคคล/หนวยงานเพ่ือขอ

ความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

10.หนวยงานมีการวิเคราะหความ

เสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอย 

ปละครั้ง 

1 1 1.00 ใชได 10. หนวยงานมีการวิเคราะหความ

เสี่ยงของความปลอดภัยอยางนอย 

ปละครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

---------------------------------------------------------------------- 

 ชื่อ - นามสกุล   :    นางกัญญาวีร  สมนึก 

ตําแหนงทาง  :    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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สังกัด   :    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ระดับการศึกษา  :    พ.ศ. 2536 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาวิชาการบัญช ี                             

      จากโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการพิษณุโลก    

      จังหวัดพิษณุโลก                

          พ.ศ. 2540 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.)   

      สาขาวิชาการบัญช ีจากโรงเรยีนเทคนิคพาณิชยการ 

      พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก                                            

           พ.ศ.2543 ระดับปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบณัฑิต  การจัดการท่ัวไป                               

      (แขนงการบัญชี)  มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม   

      จังหวัดพิษณุโลก    

         พ.ศ.2558     ระดับปริญญาโท  หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

                สาขาวิชาการจัดการประยุกต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                พิบูลสงคราม 

ประสบการณในการทํางาน/การวิจัย     :         เรื่องท่ี 1  ปจจยัในการทําวิจัยของอาจารยมหาวิทยาลัย                

                                                                           ราชภฏัพิบูลสงคราม 

      เรื่องท่ี 2 รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง การวิเคราะหการ 

                                                                          พัฒนาตนเองของบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ          

                                                                          เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

เรื่องท่ี 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัยใน            

            การทํางานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตรและ  

            เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

 

 สถานท่ีติดตอ  :  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

           เลขท่ี 156 หมูท่ี 5 ตําบลพลายชุม อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

                                  เบอรโทรศัพท / โทรสาร  0-5526-7054 
                       E-mail : kanyawee122@gmail.com   

มห
าวิท

ยา
ลัย
ราช

ภัฏ
พิบ

ูลส
งค
ราม
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