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งำนวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 2) เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำร
ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
3) เพื่อพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ
กำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ ในระยะที่ 1 ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่จบกำรศึกษำจำกสำขำอำชีวอนำมัย
หรื อเทียบเท่ำ และเป็ นอำจำรย์ประจำในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดสอนสำขำอำชีวอนำมัยหรื อ
เทียบเท่ำ จำนวน 17 คน ด้วยเทคนิคเดลฟำย และกลุ่มตัวอย่ำงในกำรประเมินระบบแนะนำ ฯ ใน
ระยะที่ 3 แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และ
อำจำรย์ที่ไม่ได้รับผิดชอบในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ที่ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ นที่เดียวกัน
จำนวน 55 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่ำง 17 คนในระยะที่ 1 รวมอยูด่ ว้ ย ใช้สถิติ Mann-Whitney U-test
วิเครำะห์กำรเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจ ผลกำรวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ผลศึกษำกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ด้วยเทคนิคเดลฟำย พบว่ำสิ่ งที่สถำบันอุดมศึกษำต้อง
ดำเนินกำรเพิม่ เติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2554 มำกที่สุดคือกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนมีฉนั ทำมติ ร้อยละ

จ
94.1 และแนวทำงที่จะทำให้มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยดังกล่ำว คือกำรส่ งเสริ มประชำสัมพันธ์ให้
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และบุคลำกรทุกคนทรำบ มีฉนั ทำมติ ร้อยละ 100 เรื่ องรู ปแบบกำรบริ หำรมีควำม
คิดเห็นว่ำต้องมีกำรตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ มีฉนั ทำมติ ร้อยละ 100 ให้อยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ ที่มำจำกผูบ้ ริ หำรจำกทุกหน่วยงำนเป็ นคณะ
กรรม มีฉนั ทำมติ ร้อยละ 100
ผลกำรพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั พัฒนำคูม่ ือกำรดำเนินกำรบริ หำร
จัดกำรควำมปลอดภัยทั้งหมด 4 ฉบับ ในรู ปแบบ E – Book ผ่ำนกำรประเมินด้ำนเนื้อหำและ
รู ปแบบอยูใ่ นควำมเหมำะสมระดับมำกทั้งสองด้ำน = 3.76 และ 4.05 ตำมลำดับ ในส่ วนของรู ปแบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใช้ ภำษำคอมพิวเตอร์ในกำรแสดงผลของหน้ำเว็บไซต์ คือ ภำษำ HTML
เวอร์ชนั 5, CSS เวอร์ชนั 3 และภำษำ JavaScript ใช้ ภำษำ PHP เวอร์ชนั 5.6 เท่ำนั้น ในกำรพัฒนำ
ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล และใช้โปรแกรมระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL เวอร์ชนั 5.6 และ
phpmyadmin เวอร์ชนั 4.9 ผูด้ ูแลระบบ (Admin) และบุคคลทัว่ ไป (User) สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่
http://www.phbuu.com/occhealth/index.php/auth/login
หลังจำกพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และนำไป
ทดลองใช้โดยเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจอำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อ
เทียบเท่ำ กับ อำจำรย์ที่ไม่ได้เป็ นอำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ต่อระบบ
แนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสองกลุ่มมีระดับควำมพึงพอใจทั้งรำยด้ำนและโดยรวมต่อ
กำรใช้งำนระบบไม่แตกต่ำงกัน ทำให้ระบบนี้เหมำะสำหรับบุคลำกรทุกคนใน
สถำบันอุดมศึกษำ สำมำรถใช้เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
สถำบันได้จำกคู่มือหลังจำกทำกำรประเมินข้อมูลเบื้องต้นของสถำบัน
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The objectives of this research were to 1) study the operation of occupational safety,
health and environment management in higher education institutions. According to the
Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 2) To develop a model for the
management of occupational safety, health and environment for higher education institutions
according to the Occupational Safety, Health and Environment Act B.E. 2554 3) To develop a
recommendation system for the management of safety, occupational health and working
environment for higher education institutions with information technology systems. The sample
group used to study the implementation of safety management in phase 1 were professionals in
occupational safety, health and work environment management who graduated from the field of
occupational health or equivalent. And is a full-time teacher in a higher education institution that
offers teaching in the field of occupational health or the equivalent of 17 people with Delphi
techniques. The sample group in the evaluation of the recommendation system in Phase 3 was
divided into 2 groups, namely instructors responsible for occupational health courses or
equivalent, and teachers who are not responsible for occupational health courses or equivalent A
total of 55 people working in the same place, including 17 samples in phase 1 were included. The
results of the research can be summarized as follows.
Results of the study of safety management operations occupational health and
working environment of higher education institutions with Delphi technique It was found that
what higher education institutions have to do in addition to the occupational safety, health and
environment Act B.E. 2554, the most is the assessment of safety risks at work with a consensus of

ช
94.1%. Guidelines to ensure compliance with such laws is to promote public relations for senior
executives and all personnel know that there is a consensus of 100 %. The management model,
there is an opinion that there must be a safety agency in a higher education institution with a
consensus of 100 % to be under the control of the safety committee that come from executives
from all departments as a committee with 100% consensus.
Results of the development of a model for the management of occupational safety,
health and working environment for higher education institutions The researcher developed a total
of 4 safety management manuals in E-Book format, which were assessed in terms of content and
format, at a high level of suitability on both sides = 3.76 and 4.05, respectively. Use the computer
language for the display of the website, i.e. HTML version 5, CSS version 3 and JavaScript
language. PHP 5.6 version is only used for database management development. and using
MySQL database management system version 5.6 and phpmyadmin version 4.9, administrators
(Admin) and the general public (User) can access it at
http://www.phbuu.com/occhealth/index.php/auth/login.
After developing a recommendation system for the management of safety,
occupational health and working environment for higher education institutions with information
technology. The experiment was carried out by comparing the satisfaction of the instructors of the
occupational health program with the instructors who were not in the occupational health program
with the recommendation system for the management of occupational safety, health and safety at
work for higher education institutions. There were no differences in the level of satisfaction of
both groups in both groups, both in terms of aspects and overall in the use of the system. This
system is suitable for all personnel in higher education institutions as a guideline for managing
the safety of the institution from the manual after the initial assessment of the institution's
information.
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ขอขอบพระคุ ณคณำจำรย์ภำควิ ชำสุ ขศำสตร์ อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย ที่ ให้กำร
สนับสนุน เกื้อกูลให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ตลอดระยะเวลำที่ได้ศึกษำ
ขอขอบพระคุณคณำจำรย์ทุกท่ำนจำกทุกสถำบันที่ช่วยตอบแบบสอบถำม ทดลองใช้ระบบ
ประเมินผลกำรใช้งำนระบบทำให้ผวู ้ ิจยั สำมำรถดำเนินกำรวิจยั ลุล่วงได้ดว้ ยดี
ขอขอบคุณครอบครัวและกำลังใจจำกลูกสำวทั้งสอง ตลอดจนเพื่อน ๆ ปริ ญญำเอกสำขำ
อำชี ว อนำมัย และควำมปลอดภัย มหำวิ ท ยำลัย บู ร พำทุ ก คน ที่ ค อยเกื้ อ กู ล ช่ ว ยเหลื อ ให้ก ำลัง ใจ
สนับสนุน ซึ่งกันและกันตลอดมำ
กำรวิจยั นี้ได้รับทุนอุดหนุนบำงส่ วนจำกทุนอุดหนุนกำรวิจยั เพื่อทำวิทยำนิพนธ์สำหรับนิสิต
บัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยำลัยเป็ นอย่ำงสู ง คุณค่ำและประโยชน์
อันเกิดจำกวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ขอมอบแด่บิดำมำรดำ ครู อำจำรย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่ำน
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 กรกฎำคม พ.ศ. 2554 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้มีกำรวำงมำตรกำรควบคุม
กำกับ ดูแล และบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ให้แก่ลูกจ้ำงให้มีคุณภำพชีวติ ที่ดี มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน โดยมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ กำหนดไว้ไม่ให้ใช้บงั คับรำชกำรส่ วนกลำง รำชกำรส่ วนภูมิภำค และรำชกำรส่ วนท้องถิ่น
รวมถึงกิจกำรอื่นทั้งหมดหรื อแต่บำงส่ วนตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ในวรรค 2 ของมำตรำ 3
มีกำรระบุให้รำชกำรส่ วนกลำง รำชกำรส่ วนภูมิภำค และรำชกำรส่ วนท้องถิ่น และกิจกำรอื่นตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวงตำมวรรค 1 ของมำตรำ 3 โดยจัดให้มีมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในหน่วยงำนของตนไม่ต่ำกว่ำ
มำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนตำมพระรำชบัญญัติน้ ี ซึ่ง
หมำยควำมว่ำ สถำบันอุดมศึกษำต้องจัดให้มีมำตรฐำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำนตำมพระรำชบัญญัติน้ ีดว้ ยเช่นกัน นอกจำกนี้ใน
มำตรำ 8 ของ พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย ยังได้กำหนด ให้นำยจ้ำงต้องบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งมีท้ งั เรื่ องกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั สำรเคมีอนั ตรำย ไฟฟ้ำ ควำม
ร้อน แสงสว่ำง เสี ยง รังสี ชนิดก่อไอออน งำนประดำน้ ำ ที่อบั อำกำศ งำนก่อสร้ำง กำรตรวจสุ ขภำพ
ของลูกจ้ำง เครื่ องจักร ปั้นจัน่ และหม้อน้ ำ โดยลูกจ้ำงมีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนที่
กฎกระทรวงกำหนดด้วยเช่นกัน ข้อกำหนดที่กล่ำวมำข้ำงต้นในสถำนประกอบกิจกำรที่ไม่ได้อยูใ่ น
มำตรำ 3 ทุกแห่งจะต้องมีกำรดำเนินกำรตำมข้อกฎหมำยที่บงั คับให้ปฏิบตั ิและมีบทลงโทษในกรณี
ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2554b)
สถำบันอุดมศึกษำเป็ นสถำนศึกษำ ซึ่งมีลกั ษณะกำรทำงำนที่มีควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น
ได้จำกกำรทำงำนด้วยเช่นกัน ไม่วำ่ จะเป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรกระทำที่ไม่ปลอดภัย (บุคลำกร
นิสิต นักศึกษำ) หรื อจำกควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกสภำพกำรที่ไม่ปลอดภัย (ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิกำร
สำนักงำน ทำงเดิน ฯ) จำกกำรศึกษำงำนวิจยั พบว่ำ กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในบำงคณะมีกำรฝึ ก
ปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิกำร ซึ่ งในห้องปฏิบตั ิกำรสำรเคมีพบว่ำมีควำมเสี่ ยงในเรื่ องของอัคคีภยั และ
อุบตั ิภยั จำกสำรเคมี (จินดำวัลย์ เพ็ชรสู งเนิน สำริ ณี ลิพนั ธ์ สุ รำณี อโณทัยรุ่ งรัตน์ และโกวิทย์
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ปิ ยะมัคลำ, 2559) ไม่มีกำรวำงแผนป้องกันกำรเกิดอุบตั ิภยั จำกสำรเคมี (อุดมวิชช์ พลเยีย่ ม และทรง
สิ ริ วิชิรำนนท์, 2552) และผูป้ ฏิบตั ิงำนในห้องปฏิบตั ิกำรส่ วนใหญ่ไม่ทรำบเรื่ องกำรจัดกำรและกำร
ปฏิบตั ิเพื่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในห้องปฏิบตั ิกำร (Bernardo, Danko, & Diogo, 2015; พร
เพ็ญ ก๋ำนำรำยณ์, 2558) ถ้ำหำกมีกำรเตรี ยมควำมพร้อมของเอกสำรควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิกำร มีกำรบำรุ งรักษำของตูด้ ูดควัน มีกำรจัดเก็บสำรเคมีที่เหมำะสม และมีกำรติดฉลำก
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร ก็จะสำมำรถลดควำมเสี่ ยงในกำรเกิดอันตรำยจำกสำรเคมีใน
ห้องปฏิบตั ิกำรสำรเคมีได้ (Abbas, Azakaria, Balkhyour, & Kashif, 2016) นอกจำกห้องปฏิบตั ิกำร
แล้วพบว่ำพื้นที่ทวั่ ไปยังมีปัจจัยเสี่ ยงอื่น ๆ ได้แก่ อันตรำยจำกไฟฟ้ำเนื่องจำกอุปกรณ์ไม่มีกำรต่อ
สำยดิน ไฟไหม้ กำรรับสัมผัสไอระเหย และกำรลื่นไถล (Kashyap & Nandan, 2015) จำกกำรศึกษำ
งำนวิจยั ดังกล่ำวข้ำงต้น เพือ่ ให้เกิดควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ และสอดคล้องกับกฎหมำย
จึงต้องมีกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ในสถำบันอุดมศึกษำเช่นเดียวกับสถำนประกอบกิจกำร
ปัจจุบนั สถำบันอุดมศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจำนวน 155
สถำบัน (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2561) มีสถำบันอุดมศึกษำเพียงไม่กี่สถำบันที่
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ ีในระดับสถำบัน อำจด้วยสถำบันอุดมศึกษำส่ วนใหญ่ไม่มีผทู ้ ี่มี
ควำมรู ้ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หรื อด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตำม ทำให้ยงั ไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวได้ ซึ่งปัจจุบนั สถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดสอนทำงด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อออกมำทำงำนทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยโดยเฉพำะ และมีบุคลำกรที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรที่จะดำเนินกำรดังกล่ำวได้ มี 43
สถำบัน (กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน, 2561) แต่อำจจะยังไม่มีผทู ้ ี่จะเป็ นผูด้ ำเนินกำรหลัก
อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยภำรกิจหลักทั้ง 4 ด้ำน คือกำรเรี ยนกำรสอน กำรวิจยั กำรบริ กำรวิชำกำร และกำร
ทำนุบำรุ งศิลปวัฒนธรรม และไม่มีรูปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดแล้อมในกำรทำงำนที่ชดั เจน จำกกำรสื บค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
พบว่ำมีสถำบันอุดมศึกษำได้ดำเนินกำรแล้วและมีผรู ้ ับผิดชอบหลักในกำรดำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย ฯ ในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ 2 สถำบัน คือ
มหำวิทยำลัยมหิ ดล และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2561;
มหำวิทยำลัยมหิ ดล, 2561) และพบว่ำสถำบันอุดมศึกษำบำงแห่งมีกำรดำเนินกำรบำงส่ วน เช่น กำร
ประกำศนโยบำยควำมปลอดภัย ฯ โดยผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ
ในระดับสถำบัน เป็ นต้น ซึ่งเป็ นสถำบันที่เปิ ดสอนทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยเกือบ
ทั้งหมด ถ้ำหำกเป็ นสถำบันที่ไม่มีบุคลำกรด้ำนอำชีวอนำมัย กำรเริ่ มต้นดำเนินตำมกฎหมำยดังกล่ำว
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อำจเป็ นไปได้ค่อนข้ำงยำก และต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูล หำกมีคู่มือเป็ นแนวทำงเพื่อนำไป
ปฏิบตั ิ จะทำให้สำมำรถง่ำยต่อกำรทำควำมเข้ำใจ และนำไปปฏิบตั ิได้ยอย่ำงถูกต้อง
ในปัจจุบนั เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถนำมำประยุกต์เพื่อสร้ำงเป็ นระบบสำรสนเทศ
ในกำรทำงำนได้หลำกหลำยรู ปแบบ เช่น กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนสำนักงำน
ในงำนกำรเงิน ในงำนด้ำนกำรให้บริ กำรสื่ อสำร ในงำนกำรศึกษำและฝึ กอบรม ในงำนด้ำนกำร
สำธำรณสุ ข ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน เพิ่ม
ประสิ ทธิผลในองค์กร หรื อว่ำเป็ นกำรเพิ่มคุณภำพด้ำนกำรบริ กำรแก่ลูกค้ำ สำหรับด้ำนกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบตั ิงำนในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่น โปรแกรม Computerized-Aid Management in Emergency
Operation (CAMEO) ที่จดั ทำขึ้นโดย United States Environmental Protection Agency (US EPA)
ร่ วมกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) เป็ นโปรแกรมที่จดั ทำขึ้นเพื่อ
ช่วยในกำรจัดทำแผนเตรี ยมควำมพร้อมในกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินสำรเคมี (Planning) กำรใช้ขอ้ มูล
ประกอบกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินจำกสำรเคมีในพื้นที่เกิดเหตุอย่ำงรวดเร็ว (Response) และ
สนับสนุนข้อมูลเพื่อกำรดำเนินงำนตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ (Compliance) (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมประเมินควำมเสี่ ยง : กรณี ศึกษำอุตสำหกรรมประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Design and development risk assessment program: Case study electronic
industrial factory) เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำร ในกำรวำงนโยบำยควำมปลอดภัยให้
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว เพิม่ ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน และลด
ต้นทุนในกำรดำเนินงำน (จันทิมำ รอดคง กำนดิส สุ ดสำคร และ ธงไชย ศรี นพคุณ, 2553)
นอกจำกนี้ยงั เป็ นนโยบำยของรัฐบำลที่ตอ้ งกำรพัฒนำประเทศโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน สะดวกรวดเร็ว เพิ่มควำมแม่นยำของข้อมูล และประหยัดค่ำใช้จ่ำย
ในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน นอกจำกนี้ยงั มีผลกำรวิจยั ที่พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรู ้เท่ำทันสำรสนเทศ มี
กำรตระหนักในกำรใช้สำรสนเทศและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอยูใ่ นระดับมำก และมีกำรยอมรับกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอยูใ่ นระดับมำกด้วยเช่นกัน (ชมพู วิพธุ ำนุพงษ์ และคณะ, 2559)
ดังนั้นหำกมีคูม่ ือกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย ที่ผำ่ นกำรกระบวนกำรกลัน่ กรองจำก
ผูเ้ ชี่ยวชำญ ทำให้ผทู ้ ี่นำไปดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเข้ำใจได้ง่ำยยิง่ ขึ้นและสำมำรถดำเนินกำรได้ กำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำใช้จะมีส่วนช่วยทำให้เกิดกำรเข้ำถึงคู่มือได้สะดวก รวดเร็ วยิง่ ขึ้น ซึ่งเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็ นกำรผนวกของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบั เทคโนโลยีกำรสื่ อสำรเข้ำด้วยกัน โดยใน
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสำรสนเทศทำให้กำรสื่ อสำร กำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำร และกำรทำงำนด้ำน
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ต่ำง ๆ เป็ นไปได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้งำนยำก ๆ ทำได้ง่ำยขึ้น ใช้เวลำน้อยลง ควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลำยด้ำน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ำ
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ เป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผูค้ นในยุคสมัยนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมี
ควำมสนใจที่จะพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องตำมกฎหมำย และจะ
เป็ นประโยชน์ท้ งั ในทำงตรงและทำงอ้อม กล่ำวคือ สถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรดำเนินกำรบริ หำร
จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนจะช่วยป้องกันและลดกำร
เจ็บป่ วยที่เกี่ยวเนื่องจำกกำรทำงำน ยังเสริ มสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร นอกจำกนี้ยงั เป็ นดัชนีช้ ีวดั
ในเรื่ องของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เรื่ องมำตรฐำนสิ่ งแวดล้อม สุ ขภำพ และควำมปลอดภัยอีก
ด้วย

คาถามการวิจยั
1. สถำนกำรณ์กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำเป็ นอย่ำงไรบ้ำง
2. เนื้อหำ รู ปแบบของระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำควรเป็ นอย่ำงไร

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
2. เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมสำหรับสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
3. เพื่อพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
กำรวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กำหนดแนวทำงกำรศึกษำปัจจัยที่จะเป็ นองค์ประกอบของกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ ในประเทศไทย โดยศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีกฎกระทรวงทั้งสิ้ น 10 ฉบับ ดังนี้
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับรับสี ชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ พ.ศ. 2548
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้นจัน่ และหม้อน้ ำ พ.ศ. 2552
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย พ.ศ. 2556
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ พ.ศ. 2558
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสี ยง พ.ศ. 2559
-กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อบั อำกำศ พ.ศ. 2562
- กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2564
พร้อมทั้งประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนภำยใต้กฎกระทรวงทั้ง 10 ฉบับนี้
ด้วย และศึกษำรู ปแบบกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำในปัจจุบนั จำกผูท้ รงคุณวุฒิ

6
กำรวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั สรุ ปควำมสัมพันธ์ของผลกำรศึกษำข้ำงต้น กับพัฒนำระบบแนะนำ
เพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำสถำบันอุดมศึกษำดังภำพที่ 1
- กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน
- การดาเนินงานในปัจจุบนั
เกี่ยวกับการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของ
สถาบันอุดมศึกษา

รู ปแบบการดาเนินการบริ หารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา

คู่มือการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

ระบบแนะนาเพื่อการบริ หาร
จัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั

ประโยชน์ ที่คาดว่ าจะได้ รับจากการวิจยั
1. ได้ระบบแนะนำสำหรับให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถศึกษำคู่มือกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ และนำไป
ปฏิบตั ิในหน่วยงำนให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
2. ได้ระบบแนะนำสำหรับบันทึกควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
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3. ผูใ้ ช้งำนระบบ สำมำรถใช้งำนระบบแนะเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต
4. เมื่อมีกำรนำคู่มือไปใช้และเกิดกำรปฏิบตั ิในหน่วยงำน ผูป้ ฏิบตั ิงำนทุกคนจะมีควำม
ปลอดภัย และสุ ขภำพอนำมัยดี ส่ งผลให้ทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และลดควำมเสี่ ยงจำกกำร
ทำงำน

ขอบเขตของการวิจยั
ในกำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้กำหนดขอบเขตกำรศึกษำ ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผูว้ ิจยั แบ่งกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ กฎหมำยกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.2554 และ แนวทำงกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดสอนสำขำอำชีวอนำมัย
หรื อเทียบเท่ำ
2. ประชำกรในกำรศึกษำ ได้แก่ ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ที่เปิ ดสอนสำขำ
อำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำจำนวน 37 แห่ง จำนวน 37 คน มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) จบกำรศึกษำจำก
สำขำอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และ 2) เป็ นอำจำรย์ประจำสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ หรื อ 3) เป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ ผูท้ ี่มีคุณสมบัติตรงตำมที่กำหนด และตอบรับเข้ำร่ วมกำรเข้ำร่ วมกำร
วิจยั เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ จำนวน 17 คน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา หมำยถึง ชุดคำสัง่ ที่เขียนขึ้นด้วยภำษำ PHP (Personal Home
Page) เพื่อใช้ในกำรวำงมำตรกำร กำกับ ดูแล ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนให้กบั ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในสถำบันอุดมศึกษำ โดยระบบจะประมวลผลจำกข้อมูลที่ผใู ้ ช้งำน
ระบบกรอกลงในระบบแนะนำฯ และแสดงผลออกมำเป็ นคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
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อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ตำมปัจจัยเสี่ ยงของ
ผูใ้ ช้งำนระบบ และใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเชื่อมโยงให้ผใู ้ ช้งำนระบบเข้ำถึงระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนได้สะดวก
การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา หมำยถึง กำรวำงมำตรกำร กำกับ ดูแล ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้กบั ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำม
ปลอดภัยในกำรทำงำน โดยกำรปฏิบตั ิตำมคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ที่สร้ำงขึ้นจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และแนวทำงกำร
บริ หำรจัดกำรจำกกำรรวบรวมข้อเสนอแนะนอกเหนือจำกกฎหมำยที่นำไปใช้ในสถำบันอุดมศึกษำ
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้วยเทคนิคเดลฟำย (Delphi Technique) ในรู ปแบบของคู่มือที่อยูใ่ นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
สถาบันอุดมศึกษา หมำยถึง หน่วยงำนที่เปิ ดสอนนักศึกษำ ในระดับอุดมศึกษำ ภำยใต้
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (ส.ก.อ.)
คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา หมำยถึง เอกสำรแนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ที่ได้จำกกำรสังเครำะห์ขอ้ มูลกำรศึกษำ
กำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
สถำบันอุดมศึกษำ จำนวน 3 ฉบับ และ เพิม่ เติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ฉบับที่ 2 คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัย
ฉบับที่ 3 คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
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ฉบับที่ 4 คู่มือกำรดำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กำรศึกษำระบบแนะนำเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ทบทวน
วรรณกรรมและศึกษำงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เป็ นแนวทำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อนำมำใช้
ในกำรวิเครำะห์และสรุ ปเป็ นกำรวิจยั ต่อไป โดยเรี ยบเรี ยงนำเสนอ เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.
2554
ส่ วนที่ 2 แนวทำงในกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนตำมกฎกระทรวงภำยใต้ พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ส่ วนที่ 3 แนวทำงกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำที่มีกำรดำเนินกำรในปัจจุบนั
ส่ วนที่ 4 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกับกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย

ส่ วนที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554
1. ความเป็ นมาของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน พ.ศ. 2554
ในอดีตที่ผำ่ นมำตั้งแต่ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 เมื่อ พ.ศ. 2515 เริ่ มให้
กระทรวงมหำดไทยมีอำนำจกำหนดกำรคุม้ ครองแรงงำน คือควำมรับผิดชอบของนำยจ้ำงที่จะต้อง
จ่ำยเงินทดแทนในกรณี ที่ลูกจ้ำงประสบอันตรำย หรื อเจ็บป่ วย หรื อถึงแก่ควำมตำยเนื่องจำกกำร
ทำงำน หรื อจำกโรคซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรทำงำนและให้มีสำนักงำนกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงำน
เพื่อดำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2519 มีกำรออกประกำศกระทรวงมหำดไทย
เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นฉบับแรก โดยอำศัยควำมในข้อ 2(7) แห่งประกำศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 คือประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่ อง ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนก่อสร้ำง
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พ.ศ. 2537 พระรำชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ กองทุนเงินทดแทน มี
หน้ำที่เรี ยกเก็บเงินสมทบจำกนำยจ้ำงและสถำนประกอบกำร โดยเงินสมทบที่เก็บนี้นำมำจ่ำยเป็ นค่ำ
ทดแทนแก่ลูกจ้ำงซึ่งประสบอันตรำยหรื อเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำนให้นำยจ้ำง พ.ศ. 2541
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช้ กฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนเป็ นกฎหมำยที่
บัญญัติสิทธิและหน้ำที่ระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง โดยกำหนดมำตรฐำนขั้นต่ำในกำรใช้แรงงำน
และกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรทำงำน และกำหนดเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในมำตรำ 8
เพื่อให้ลูกจ้ำงทำงำนด้วยควำมปลอดภัย และมีกฎกระทรวง ประกำศกรมภำยใต้พระรำชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงำนที่ประกำศใช้ออกมำอีกหลำยฉบับ จำกกำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง
ในปัจจุบนั มีกำรนำเทคโนโลยี เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสำรเคมีอนั ตรำยมำใช้ในสถำนประกอบกำร
เป็ นจำนวนมำก แต่ขำดกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมเข้ำใจให้กบั ลูกจ้ำงควบคู่กนั ไป ทำให้ส่งผลกระทบ
ต่อลูกจ้ำงในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุ ขภำพ และเกิดกำรบำดเจ็บจำกกำรทำงำนมีแนวโน้มสู งขึ้นและมีควำมรุ นแรง
เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรวำงมำตรกำรควบคุม กำกับ ดูแล และบริ หำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงเหมำะสม ในกำรป้องกัน และ
ดูแล ลูกจ้ำงซึ่งเป็ นทรัพยำกรที่ จึงมีกำรตรำพระรำชบัญญัติน้ ีข้ ึน โดยพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.2554 ประกำศใช้เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2554
และมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 กรกฎำคม 2554
2. สาระสาคัญพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ. 2554
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ประกอบด้วย 8 หมวด 74 มำตรำ สำระสำคัญของส่ วนนำเป็ นเรื่ องขอบเขตกำรบังคับใช้กฎหมำย
และนิยำมศัพท์ ในส่ วนของกำรบังคับใช้กฎหมำยระบุไว้ในมำตรำ 3 ว่ำ “พระราชบัญญัตินีม้ ิให้ ใช้
บังคับแก่
(1) ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วนท้ องถิ่น
(2) กิจการอื่นทั้งหมดหรื อแต่ บางส่ วนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้ องถิ่น และกิจการอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้ มมี าตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้ านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานในหน่ วยงานของตนไม่ ตา่ กว่ ามาตรฐาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานตามพระราชบัญญัตินี”้ ซึ่งถือเป็ นข้อ
สำคัญของ พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.
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2554 ที่ให้ควำมสำคัญกับสุ ขภำพและควำมปลอดภัยในกำรทำงำนของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำน
รำชกำร ซึ่งระบุไว้ในมำตรำ 3 ของพระรำชบัญญัติน้ ี” ส่ วนสำระสำคัญของทั้ง 8 หมวด มีดงั นี้
หมวด 1 บททัว่ ไป (มำตรำ 6 - มำตรำ 7) เรื่ องกำรกำหนดหน้ำที่ของนำยจ้ำง และลูกจ้ำง
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ลูกจ้ำงและสถำนประกอบกิจกำร
หมวด 2 กำรบริ หำร กำรจัดกำร และกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (มำตรำ 8 – มำตรำ 23) สำระสำคัญประกอบด้วย
1) เรื่ องกำรกำหนดให้มีบุคคลที่ 3 สำมำรถให้บริ กำรในกำรตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ
รับรอง ประเมินควำมเสี่ ยง ฝึ กอบรม หรื อให้คำปรึ กษำแก่สถำนประกอบกิจกำรได้ โดยต้องขึ้น
ทะเบียนต่อสำนักควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน
2) เรื่ องที่นำยจ้ำงต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน บุคลำกร หน่วยงำน
หรื อคณะบุคคลขึ้นในสถำนประกอบกิจกำร และจะต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง
แรงงำน
3) เรื่ องสิ ทธิในกำรรับรู ้เกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรทำงำน คู่มือปฏิบตั ิงำน สิ ทธิของ
นำยจ้ำง/ ลูกจ้ำง คำเตือน/ คำสัง่ จำกทำงกำร
4) เรื่ องกำรฝึ กอบรมควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ให้กบั ผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำงทุกคน
5) เรื่ องกำรติดประกำศสัญลักษณ์เตือนอันตรำยและเครื่ องหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
6) เรื่ องนำยจ้ำงมีหน้ำที่ร่วมกันดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ในกรณี ที่สถำนที่ใดมี
สถำนประกอบกิจกำรหลำยแห่ง
7) เรื่ องนำยจ้ำงสำมำรถดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ เครื่ องมือ เครื่ องจักร
อุปกรณ์ ที่ได้เช่ำมำ
8) เรื่ องกำรดูแลสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของลูกจ้ำง กำรแจ้งเรื่ องอันตรำยที่พบ และ
กำรแก้ไข ป้องกันของลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน หัวหน้ำงำน ผูบ้ ริ หำรและ
นำยจ้ำง
9) เรื่ องกำรจัดให้มี และกำรใช้ อุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
10) เรื่ องกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยของผูร้ ับเหมำขั้นต้น และผูร้ ับเหมำช่วง
หมวด 3 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(มำตรำ 24 – มำตรำ 31) เป็ นเรื่ องกำรกำหนดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ วำระกำรดำรงตำแหน่ง โดยมีกรมสวัสดิกำร
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และคุม้ ครองแรงงำน กระทรวงแรงงำนรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร พร้อมระบุอำนำจ
หน้ำที่
หมวด 4 กำรควบคุม กำกับ ดูแล (มำตรำ 32 – มำตรำ 34) สำระสำคัญได้แก่
1) เรื่ องกำรประเมินอันตรำยและกำรจัดทำแผนป้องกันและลดผลกระทบ
2) เรื่ องกำรเป็ นผูช้ ำนำญกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
3) เรื่ องกำรแจ้งกำรประสบอันตรำยของลูกจ้ำง สถำนประกอบกิจกำรได้รับควำม
เสี ยหำยหรื อต้องหยุดกำรผลิต และกรณี เกิดควำมเสี ยหำยจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ
หมวด 5 พนักงำนตรวจควำมปลอดภัย (มำตรำ 35 – มำตรำ 43) สำระสำคัญได้แก่
1) เรื่ องกำรกำหนดอำนำจของพนักงำนตรวจควำมปลอดภัย
2) เรื่ องข้อปฏิบตั ิเมื่อนำยจ้ำง ลูกจ้ำงหรื อผูเ้ กี่ยวข้องฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
หมวด 6 กองทุนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (มำตรำ
44 – มำตรำ 51) เป็ นเรื่ องที่ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนนี้ในกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เพื่อใช้ใน
กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ทั้งด้ำนกำรรณรงค์ ช่วยเหลือและอุดหนุน สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของสถำบันส่ งเสริ มควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
หมวด 7 สถำบันส่ งเสริ มควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(มำตรำ 52) ให้มีสถำบันส่ งเสริ มควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ภำยในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้บงั คับใช้ และอำนำจหน้ำที่ของสถำบัน
หมวด 8 บทกำหนดโทษ (มำตรำ 53 – มำตรำ 72) บทลงโทษสู งสุ ดต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสี่ แสนบำท หรื อทั้งจำทั้งปรับ
บทเฉพำะกำล กำหนดให้ในระหว่ำงกำรเตรี ยมกำรต่ำง ๆ ให้คณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมใน
หมวด 8 แห่งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ยังคงมีกำรทำหน้ำที่และบังคับใช้
3. การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
มำตรำ 8 ได้กำหนดให้นำยจ้ำงบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวงที่
ใช้บงั คับตำมมำตรำ 8 ประกอบด้วย กฎกระทรวง 12 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
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พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 2 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย พ.ศ. 2556
ฉบับที่ 3 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ พ.ศ. 2558
ฉบับที่ 4 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และ
เสี ยง พ.ศ. 2559
ฉบับที่ 5 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อบั อำกำศ พ.ศ. 2562
ฉบับที่ 6 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัย
เสี่ ยง พ.ศ. 2563
ฉบับที่ 7 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ พ.ศ. 2563
ฉบับที่ 8 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับนัง่ ร้ำนและค้ ำยัน พ.ศ. 2564
ฉบับที่ 9 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2564
ฉบับที่ 10 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำนที่ที่มีอนั ตรำยจำกกำรตก
จำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลำย และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บ
หรื อรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
ฉบับที่ 11 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้นจัน่ และหม้อ
น้ ำ พ.ศ. 2564 และ
ฉบับที่ 12 กฎกระทรวงกำรขึ้นทะเบียนและกำรอนุญำตให้บริ กำร เพื่อส่ งเสริ ม
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2564
ในระหว่ำงที่ยงั ไม่มีกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติน้ ี ในบทเฉพำะกำล มำตรำ 74 ระบุ
ให้นำกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในหมวด 8 แห่งพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 มำ
บังคับใช้โดยอนุโลม ประกอบด้วย กฎกระทรวง 3 ฉบับ ดังนี้
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ฉบับที่ 1 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน
พ.ศ. 2547
ฉบับที่ 2 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549 และ
ฉบับที่ 3 กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ นำประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 4409 เรื่ อง กำหนดมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม แนวปฏิบตั ิกำรตรวจสุ ขภำพตำมปัจจัยเสี่ ยงด้ำนเคมีและกำยภำพจำกกำร
ประกอบอำชีพในสถำนประกอบกิจกำร มำพิจำรณำร่ วมด้วย
รวมมีกฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทั้งหมด 15 ฉบับ ภำยใต้พระรำชบัญญัติฉบับนี้และ
กฎกระทรวงทั้ง 15 ฉบับ มีประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน อีก 37 ฉบับ ดังนี้
ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนภำยใต้พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มี 4 ฉบับ ดังนี้
1) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง สัญลักษณ์เตือนอันตรำย
เครื่ องหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และข้อควำม
แสดงสิ ทธิและหน้ำที่ของนำยจ้ำงและลูกจ้ำง พ.ศ. 2554
2) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดมำตรฐำนอุปกรณ์คุม้ ครอง
ควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล พ.ศ. 2554
3) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข
กำรฝึ กอบรมผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำน และลูกจ้ำง ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน
4) ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดแบบแจ้งกำรเกิดอุบตั ิเหตุ
ภัยร้ำยแรง หรื อกำรประสบอันตรำยจำกกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน ทั้ง 33 ฉบับ ที่รองรับกฎกระทรวง ทั้ง 15
ฉบับ มีดงั นี้
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1) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ.
2555
- กำหนดมำตรฐำนเครื่ องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ำยได้
- กำหนดแบบรำยงำนผลกำรฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ
2) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย พ.ศ. 2556
- บัญชีรำยชื่อสำรเคมีอนั ตรำย
- หลักเกณฑ์ วิธีกำรตรวจวัด และกำรวิเครำะห์ผลกำรตรวจวัดระดับควำมเข้มข้นของ
สำรเคมีอนั ตรำย
- ขีดจำกัดควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำย
- แบบบัญชีรำยชื่อสำรเคมีอนั ตรำยและรำยละเอียดข้อมูลควำมปลอดภัยของสำรเคมี
อันตรำย สอ.1
3) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ พ.ศ. 2558
- หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรฝึ กอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
ไฟฟ้ำ สำหรับลูกจ้ำงซึ่งปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ (ฉบับที่ 2)
- หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรฝึ กอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับ
ไฟฟ้ำสำหรับลูกจ้ำงซึ่งปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ
- หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรจัดทำบันทึกผลกำรตรวจสอบและรับรองระบบ
ไฟฟ้ำและบริ ภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำ
4) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำง และเสี ยง
พ.ศ. 2559
- หลักเกณฑ์วธิ ีดำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำรทำงำนเกี่ยวกับระดับ
ควำมร้อน แสงสว่ำง หรื อเสี ยงภำยในสถำนประกอบกิจกำร ระยะเวลำ และประเภทกิจกำรที่ตอ้ ง
ดำเนินกำร พ.ศ. 2550
- แบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูร้ ับรองรำยงำนกำรตรวจวัดและวิเครำะห์สภำวะกำร
ทำงำน พ.ศ. 2550
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- กำหนดสถำนที่ยนื่ คำขอขึ้นทะเบียนเป็ นผูร้ ับรองรำยงำนกำรตรวจวัด และวิเครำะห์
สภำวะกำรทำงำน ในเขตกรุ งเทพมหำนคร พ.ศ. 2552
- มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง
- กำรคำนวณระดับเสี ยงที่สมั ผัสในหูเมื่อสวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่ วน
บุคคล
- มำตรฐำนระดับเสี ยงที่ยอมให้ลูกจ้ำงได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรทำงำนในแต่ละวัน
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำ
มำตรกำรอนุรักษ์กำรได้ยนิ ในสถำนประกอบกิจกำร
5) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับที่อบั อำกำศ พ.ศ. 2562
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และหลักสู ตร
กำรฝึ กอบรมควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในที่อบั อำกำศ
6) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547
7) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ พ.ศ. 2563
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดแบบแจ้งสถำนที่ทำงำนหรื อ
เปลี่ยนสถำนที่กำรทำงำนประดำน้ ำของลูกจ้ำง
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง โรคที่หำ้ มทำงำนประดำน้ ำ
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรกำหนดระยะเวลำ
กำรตรวจสุ ขภำพและจัดทำบัตรตรวจสุ ขภำพของลูกจ้ำงที่ทำงำนประดำน้ ำ
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรจัดให้มีลูกจ้ำงซึ่ง
ทำงำนประดำน้ ำ เจ้ำหน้ำที่เวชศำสตร์ใต้น้ ำ แพทย์เวชศำสตร์ใต้น้ ำหรื อแพทย์เวชศำสตร์ทำงทะเล
และอุปกรณ์สำหรับงำนประดำน้ ำ
8) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรฝึ กอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรฝึ กอบรมเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรผูแ้ ทนลูกจ้ำง
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- หลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งชื่อเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเพื่อขึ้นทะเบียน
และแจ้งกรณี ลูกจ้ำงประสบอันตรำย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหำย
- กำหนดแบบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับ
เทคนิคขั้นสู งและระดับวิชำชีพ
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรอบรมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำนประกอบกิจกำร พ.ศ. 2549
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรอบรมหัวหน้ำหน่วยงำนควำมปลอดภัย พ.ศ. 2551
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรผูแ้ ทนลูกจ้ำง
9) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2564
10) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร ปั้นจัน่ และ
หม้อน้ ำ พ.ศ. 2564
11) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำรและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
12) กฎกระทรวงมำตรฐำนกำรตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงซึ่งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง
พ.ศ. 2563
- ประกำศ กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดงำนที่ลูกจ้ำงทำเกี่ยวกับ
สำรเคมีอนั ตรำยที่นำยจ้ำงต้องจัดให้มีกำรตรวจสุ ขภำพของลูกจ้ำง
- ประกำศ กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดแบบสมุดสุ ขภำพประจำตัว
ของลูกจ้ำงซึ่งทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยง
- ประกำศ กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน เรื่ อง กำหนดแบบและวิธีกำรส่ งผลกำร
ตรวจสุ ขภำพของลูกจ้ำงที่ผดิ ปกติหรื อที่มีอำกำรหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจำกกำรทำงำน กำรให้กำร
รักษำพยำบำล และกำรป้องกันแก้ไข
- กำหนดแบบสมุดสุ ขภำพประจำตัวของลูกจ้ำงที่ทำงำนเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยงและแบบแจ้ง
ผลกำรตรวจสุ ขภำพที่พบควำมผิดปกติหรื อเจ็บป่ วยกำรให้กำรรักษำพยำบำลและป้องกันแก้ไข
พ.ศ. 2551 (ใช้ไปพลำงก่อนระหว่ำงรอประกำศตำมกฎหมำยใหม่)
13) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับนัง่ ร้ำนและค้ ำยัน พ.ศ. 2564
14) กฎกระทรวงกำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำน
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ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำนที่ที่มีอนั ตรำยจำกกำรตก
จำกที่สูงและที่ลำดชันจำกวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลำย และจำกกำรตกลงไปในภำชนะเก็บ
หรื อรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564
15) กฎกระทรวงกำรขึ้นทะเบียนและกำรอนุญำตให้บริ กำรเพื่อส่ งเสริ มควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2564

ส่ วนที่ 2 การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานของสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎกระทรวงภายใต้ พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
สถำบันอุดมศึกษำมีภำรกิจตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 4 ด้ำนด้วยกันคือ ด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต ด้ำนกำรวิจยั ด้ำนกำรให้บริ กำรทำงวิชำกำรแก่สงั คม และด้ำนกำรทำนุบำรุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2554a) ด้วยภำรกิจทั้ง 4 ด้ำนนี้ทำให้สถำบันอุดมศึกษำ ไม่ได้มีกำร
ปฏิบตั ิงำนเพียงแค่กำรสอนหนังสื อในห้องเรี ยนเท่ำนั้น แต่มีกำรปฏิบตั ิงำนในห้องปฏิบตั ิกำรทั้งเคมี
ชีวภำพ และกำยภำพ มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำมีบุคลำกรค่อนข้ำงมำก และผูค้ นเข้ำมำเกี่ยวข้องอีกเป็ นจำนวนมำก ทั้งนิสิต
นักศึกษำ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ผูป้ ระกอบกำรและประชำชนทัว่ ไป เมื่อมีกำรปฏิบตั ิงำนที่หลำกหลำย
ผูค้ นเข้ำมำเป็ นจำนวนมำก อันตรำยหรื อควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นก็มีมำกมำยตำมไปด้วย จำกกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงในมหำวิทยำลัยอินเดียตำมข้อกำหนดระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย (OHSAS 18001: 2007) ของ Kashyap and Nandan (2015) พบว่ำ ในมหำวิทยำลัยอินเดียมี
ควำมเสี่ ยงในระดับปำนกลำง และควำมเสี่ ยงระดับสู ง จำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
ควำมเสี่ ยงระดับปำนกลำง
1) ลื่นและอันตรำยในกำรเดิน จำกกำรวำงสิ่ งของไว้ที่พ้นื ในอำคำร ห้องเรี ยน หรื อ
ห้องปฏิบตั ิกำร
2) ปวดหลังและปัญหำกำรยศำสตร์จำกกำรยืนทำกำรทดลองในห้องปฏิบตั ิกำร
3) อุบตั ิเหตุจำกของแหลมคมและกำรแตกของชิ้นส่ วนในห้องปฏิบตั ิกำร
4) โรคทำงเดินหำยใจ จำกปัญหำระบบระบำยอำกำศในห้องเรี ยน และหอสมุด
5) ปัญหำอำชีวอนำมัยจำกกำรเคลื่อนไหวซ้ ำ ๆ และกำรใช้สำรเคมีในกำรทำควำม
สะอำดและกำจัดฝุ่ นในห้องเรี ยนหรื อห้องปฏิบตั ิกำร
6) อันตรำยทำงจิตสังคมและกำรบำดเจ็บจำกควำมรุ นแรงและควำมเครี ยดในเวลำ
ฉุกเฉินจำกในห้องเรี ยนหรื อห้องปฏิบตั ิกำร
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7) ปวดหลังจำกกำรยืนอ่ำนหนังสื อพิมพ์ในห้องสมุดในส่ วนของหนังสื อพิมพ์
8) ลมแดดจำกกำรสัมผัสแสงแดดเป็ นเวลำนำนในขณะที่เล่นหรื อนัง่ ดู
9) อันตรำยทำงชีวภำพจำกสัตว์เลื้อยคลำนหรื อแมลงในสนำมเด็กเล่น
ควำมเสี่ ยงระดับสู ง
1) อันตรำยจำกไฟฟ้ำเนื่องจำกอุปกรณ์ไม่มีกำรต่อสำยดินในห้องเรี ยน หรื อ
ห้องปฏิบตั ิกำร
2) สำรเคมี มีสำรระเหยไวไฟ ซึ่งอำจเกิดเพลิงไหม้จำกไอระเหยไวไฟจำกกำรทำงำนกับ
สำรเคมีในห้องปฏิบตั ิกำร
3) กำรดูแล หรื อกำรทำควำมสะอำดไม่เหมำะสม อำจทำให้ลื่นและอันตรำยจำกกำรเดิน
ในห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิกำร หรื อระเบียบทำงเดิน
4) ในพื้นที่จดั เก็บแก๊สมีที่ก้ นั ไม่เหมำะสม
จะเห็นว่ำมีควำมเสี่ ยงเกือบทุกรู ปแบบที่อยูส่ ำหรับสถำบันอุดมศึกษำจึงเป็ นกำรสมควร
อย่ำงยิง่ ที่จะมีกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ทั้งนี้จำกควำมเสี่ ยงข้ำงต้น ประเทศไทยได้มีกำรบัญญัติกฎกระทรวงกำหนด
มำตรฐำนในกำรบริ หำรจัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนไว้ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถนำมำปฏิบตั ิตำมได้ เช่นกำรประเมินควำมเสี่ ยงข้ำงต้น
พบว่ำ อันตรำยจำกไฟฟ้ำ เนื่องจำกอุปกรณ์ไม่มีกำรต่อสำยดินในห้องเรี ยน หรื อห้องปฏิบตั ิกำร
เนื่องจำกมีกำรใช้อุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้กระแสไฟฟ้ำในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน ถ้ำหำกไม่มีกำรบริ หำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่ถูกต้องเหมำะสมแล้ว สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้ำขึ้นได้ โดยกฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ พ.ศ. 2558 ได้กำหนด
มำตรฐำนซึ่งจะทำให้ผทู ้ ี่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ หรื อทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำมีควำมปลอดภัย
นอกจำกไฟฟ้ำจะเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้งำนแล้ว ยังเป็ นสำเหตุของกำรเกิดอัคคีภยั อีกด้วย
จำกที่ Anyanwu, Akaranta, and Nwaogazie (2016) ได้ศึกษำและประเมินผลกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัยจำกอัคคีภยั ในมหำวิทยำลัย Port Harcourt ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2002 ถึงมิถุนำยน
2015 พบว่ำมีกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ท้ งั หมด 228 ครั้ง โดยจำแนกเป็ นสำเหตุจำกไฟฟ้ำถึง 96 ครั้ง
และพบว่ำยังขำดควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยจำกอัคคีภยั คือ 1. ไม่ทรำบหมำยเลขฉุกเฉินใน
กรณี เกิดไฟไหม้ในมหำวิทยำลัยโดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ 2. ไม่ทรำบชนิดของเครื่ องดับเพลิงและกำร
นำไปใช้ท้ งั เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และผูป้ ระกอบกำรธุรกิจกำรค้ำ 3. บุคคลำกรและนักศึกษำใน
มหำวิทยำลัยไม่คุน้ เคยกับเส้นทำง ทำงออกในอำคำร หรื อทำงออกของอำคำรในมหำวิทยำลัยหำ
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ยำก จะเห็นว่ำถ้ำหำกมีกำรปฏิบตั ิตำม กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และ
ดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555 จะทำให้เกิดควำมปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภยั
สำรเคมีในห้องปฏิบตั ิกำรก็เป็ นอีกหนึ่งควำมเสี่ ยงในสถำบันอุดมศึกษำ อย่ำงเช่น
ห้องปฏิบตั ิกำรกำยวิภำคมีกำรใช้ฟอร์มำลดีไฮด์ ซึ่งเป็ นสำรก่อมะเร็ งอันดับที่ 25 เมื่อสู ดดมจะมี
อำกำรแสบจมูกและระคำยเคืองในลำคอ และเมื่อสัมผัสเป็ นระยะเวลำนำนจะมีควำมเสี่ ยงเพิ่มขึ้นใน
กำรที่จะเป็ นมะเร็ งโพรงหลังจมูก Viegas et al. (2010) ได้ศึกษำคนที่รับสัมผัสไอระเหย
ฟอร์มำลดีไฮด์จำกกำรทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม กับห้องปฏิบตั ิกำรทำงพยำธิวทิ ยำและ
กำยวิภำคในประเทศโปรตุเกส พบว่ำคนที่ทำงำนในห้องปฏิบตั ิกำรทำงพยำธิวิทยำและกำยวิภำค
มีระดับกำรรับสัมผัส Time Weight Average 8 ชัว่ โมง (TWA8h) เฉลี่ย 0.28 ppm ซึ่งสู งกว่ำ
คนทำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม มีระดับกำรรับสัมผัสฟอร์มำลดีไฮด์ TWA8h เฉลี่ย 0.21 ppm
และเมื่อวัดควำมเข้มข้นของฟอร์มำลดีไฮด์สูงสุ ดในช่วงเวลำทำงำนด้วยเครื่ อง Photo Ionization
Detection (PID) ด้วยวิธีกำรบันทึกวีดีโอพบว่ำในห้องปฏิบตั ิกำรทำงพยำธิวิทยำและกำยวิภำคมีคำ่
ควำมเข้มข้นของฟอร์มำลดีไฮด์สูงสุ ดเฉลี่ย 2.52 ppm ซึ่งสู งกว่ำโรงงำนอุตสำหกรรมมีค่ำควำม
เข้มข้นของฟอร์มำลดีไฮด์สูงสุ ด เฉลี่ย 0.52 ppm เช่นกัน จำกกำรศึกษำพบว่ำในพื้นที่ที่ศึกษำมีค่ำ
ควำมเข้มข้นสูงกว่ำค่ำอ้ำงอิง (0.3 ppm) ถึงร้อยละ 93 นอกจำกห้องปฏิบตั ิกำรทำงพยำธิวิทยำและ
กำยวิภำคแล้วก็ยงั มีหอ้ งปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์อีก อุดมวิชช์ พลเยีย่ ม และทรงสิ ริ วิชิรำนนท์ (2552)
ได้ศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรสำรเคมีในห้องปฏิบตั ิกำรวิทยำศำสตร์ของอำจำรย์ผสู ้ อนวิชำเคมี
ของสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทย โดยศึกษำสภำพปัญหำกำรจัดกำรสำรเคมี 4 ด้ำน คือ
ด้ำนกำรจัดเก็บสำรเคมี ด้ำนกำรใช้สำรเคมี ด้ำนกำรกำจัดสำรเคมี และด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำก
สำรเคมี พบว่ำทุกด้ำนมีปัญหำระดับปำนกลำงโดยด้ำนที่มีปัญหำมำกที่สุดคือ ด้ำนกำรป้องกัน
อันตรำยจำกสำรเคมี รองลงมำคือด้ำนกำรกำจัดสำรเคมี ด้ำนกำรจัดเก็บสำรเคมี และด้ำนกำรใช้
สำรเคมี ตำมลำดับ โดยสภำพปัญหำที่พบด้ำนกำรป้องกันอันตรำยจำกสำรเคมีในห้องปฏิบตั ิกำร คือ
ไม่มีหมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนที่ติดต่อได้สะดวกเมื่อเกิดอุบตั ิภยั โดยหน่วยงำนนั้นทำหน้ำที่
เกี่ยวข้องกับกำรระงับอุบตั ิภยั จำกสำรเคมี ไม่มีเครื่ องดับเพลิงในห้องปฏิบตั ิกำร และไม่มีกำร
วำงแผนป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกสำรเคมี และยังไม่มีสญ
ั ญำณเตือนภัยเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ สภำพ
ปัญหำด้ำนกำรจัดกำรและกำรกำจัดสำรเคมี ก็พบว่ำ ไม่ได้จดั ทำรำยกำรสำรเคมีท้ งั หมดใน
ห้องปฏิบตั ิกำร บริ เวณที่เก็บสำรเคมีอยูใ่ กล้กบั สิ่ งที่ติดไฟได้ง่ำย และไม่ทรำบสถำนที่หรื อ
หน่วยงำนที่จะส่ งสำรเคมีที่กำจัดเองไม่ได้ไปกำจัด ในเรื่ องของกำรใช้สำรเคมีกพ็ บปัญหำ เรื่ อง
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ไม่มีกำรระบุวนั ที่รับสำรเข้ำมำและกำรหมดอำยุของสำรเคมี ไม่มีขอ้ มูลของสำรเคมีที่มีท้ งั หมดใน
ห้องปฏิบตั ิกำร และสำรเคมีบำงขวดไม่มีป้ำยชื่อ และไม่มีเอกสำรข้อมูลควำมปลอดภัยในกำรใช้
สำรเคมี นอกจำกนี้ (พรเพ็ญ ก๋ำนำรำยณ์, 2558) ได้ทำกำรสำรวจระดับควำมปลอดภัยใน
ห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ของหน่วยงำนสถำนวิทยำศำสตร์พรี คลีนิค คณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ พบว่ำกำรให้ควำมรู ้พ้นื ฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของ
บุคลำกรในห้องปฏิบตั ิกำร กำรจัดกำรระบบกำรกำจัดของเสี ยจำกห้องปฏิบตั ิกำร และกำรบริ หำร
ระบบจัดกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร อยูใ่ นระดับควำมปลอดภัยที่ได้มำตรฐำนน้อย ซึ่งมี
คะแนนร้อยละ 10.7, 25.6 และ 33.3 ตำมลำดับ ในกำรที่จะทำให้ควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดอันตรำยจำก
สำรเคมีต่อสุ ขภำพและควำมปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงำน สำมำรถทำได้โดยกำรปฏิบตั ิตำม
กฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย พ.ศ. 2556

ส่ วนที่ 3 การดาเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางานของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีการดาเนินการในปัจจุบัน
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
มาตรา 3 วรรค 2 ได้ กาหนดให้ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วนท้ องถิ่น จัด
ให้ มมี าตรฐานในการบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมใน
การทางานในหน่ วยงานของตนไม่ ตา่ กว่ ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อม
ในการทางานตามพระราชบัญญัตินี ้ (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2554b) สถำบันอุดมศึกษำก็ตอ้ งปฏิบตั ิตำม
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ดว้ ยเช่นกัน ในปัจจุบนั สถำบันอุดมศึกษำในสังกัดและในกำกับของรัฐใน
ประเทศไทย ภำยใต้สงั กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ มีจำนวน 82 แห่ง ประกอบด้วย
มหำวิทยำลัยของรัฐ 12 แห่ง (รวมวิทยำลัยชุมชน 1 แห่ง) มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ 23 แห่ง
(รวมมหำวิทยำลัยสงฆ์ 2 แห่ง) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 9 แห่ง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
38 แห่ง (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2561)
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้ประกำศมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ เพือ่ ให้
สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล โดยมำตรฐำนด้ำน
ศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ได้กำหนดด้ำนกำยภำพ ให้สถำบันอุดมศึกษำมีอำคำร
ที่ประกอบด้วยลักษณะสำคัญของอำคำรเรี ยนที่ดี มีหอ้ งครบทุกประเภท ทั้งนี้ อำคำรและบริ เวณ
อำคำรจะต้องมีควำมมัน่ คง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ หรื อควำมจำเป็ นอย่ำงอื่น ๆ ตำมที่กฎหมำย
กำหนด (รำชกิจจำนุเบกษำ, 2554a) จึงมีควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ ที่ตอ้ งดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำม
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ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้ผทู ้ ี่
ปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำนรวมไปถึงผูท้ ี่ใช้บริ กำรมีควำมปลอดภัยและสุ ขภำพที่ดี แต่มี
สถำบันอุดมศึกษำที่ได้ดำเนินกำร หรื อปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้อย่ำงต่อเนื่องและครบถ้วน
เพียงไม่กี่แห่ง
สถำบันแรกที่ได้เริ่ มดำเนินกำรคือ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ดำเนินกำรมำก่อนที่
พระรำชบัญญัติฉบับนี้จะประกำศใช้ โดยได้มีกำรประกำศนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ตั้งแต่วนั ที่ 17 สิ งหำคม พ.ศ. 2553 หลังจำกที่มีกำรจัดตั้งศูนย์
บริ หำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม (Center for Occupational Safety Health and
Environment Management: COSHEM) ขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 เพื่อเป็ นหน่วยงำน
กลำง รับผิดชอบดูแล ควบคุม ติดตำม ประเมินผล และให้คำปรึ กษำในเรื่ องควำมปลอดภัยที่
ครอบคลุมทั้งด้ำนชีววิทยำ รังสี เคมี อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อม และมีโครงสร้ำงกำรบริ หำร ตำม
ภำพที่ 2

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงศูนย์บริ หำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม (COSHEM)
มหำวิทยำลัยมหิ ดล
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มหำวิทยำลัยมหิ ดลได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้พระรำชบัญญัติควำม
ปลอดภัย ฯ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนระดับวิชำชีพ ประจำมหำวิทยำลัยมหิ ดล เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับเทคนิค
ขั้นสู ง ประจำมหำวิทยำลัยมหิ ดล และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับหัวหน้ำงำน
ประจำส่ วนงำนต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยมหิดล มีกำรฝึ กอบรมด้ำนควำมปลอดภัย ฯ ให้แก่ผบู ้ ริ หำร
หัวหน้ำงำนและบุคลำกรทุกคน (มหำวิทยำลัยมหิดล, 2561) เพื่อเสริ มสร้ำงระบบกำรบริ หำรควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อมให้แก่นกั ศึกษำ บุคลำกร ผูม้ ำปฏิบตั ิงำนรวมทั้งผูม้ ำรับ
บริ กำร และได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรอำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
ประกอบด้วย
1. อธิกำรบดี (ประธำน)
2. รองอธิกำรบดี (กรรมกำร)
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจยั (กรรมกำร)
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริ หำรและสภำมหำวิทยำลัย (กรรมกำร)
5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ (กรรมกำร)
6. ผูช้ ่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม (กรรมกำร)
7. คณบดีคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล (กรรมกำร)
8. คณบดีคณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี (กรรมกำร)
9. คณบดีคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ (กรรมกำร)
10. คณบดีคณะเวชศำสตร์เขตร้อน (กรรมกำร)
11. คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ (กรรมกำร)
12. คณบดีคณะทันตแพทยศำสตร์ (กรรมกำร)
13. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ (กรรมกำร)
14. คณบดีคณะเทคนิคกำรแพทย์ (กรรมกำร)
15. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก (กรรมกำร)
16. ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล (กรรมกำร)
17. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์สตั ว์ทดลองแห่งชำติ (กรรมกำร)
18. ประธำนคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ (กรรมกำร)
19. ประธำนคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงรังสี (กรรมกำร)
20. ประธำนคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงเคมี (กรรมกำร)
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21. ประธำนคณะอนุกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน (กรรมกำร)
22. ประธำนอนุกรรมกำรจัดกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรอบรมควำมรู ้ดำ้ น
ควำมปลอดภัยในกำรใช้หอ้ งปฏิบตั ิกำร (กรรมกำร)
23. ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง (กรรมกำร)
24. ผูอ้ ำนวยกำรกองกำยภำพและสิ่ งแวดล้อม (กรรมกำรและเลขำนุกำร)
25. นำงสำวอัญชุลี วัชรมุสิก (COSHEM) (กรรมกำรและผูช้ ่วยเลขำนุกำร)
มีหน้ำที่ดงั ต่อไปนี้
1. วำงนโยบำย ประกำศ หลักเกณฑ์ มำตรกำร และแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม ของบุคลำกรทุกส่ วนงำน นักศึกษำ และผูท้ ี่มำติดต่อภำยใน
มหำวิทยำลัย
2. กำหนดหลักเกณฑ์ มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
3. ประสำนงำนในกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินหรื อภัยพิบตั ิต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นภำยใน
มหำวิทยำลัย ร่ วมกับคณะกรรมกำรจรำจรและควำมปลอดภัย และกรรมกำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรทุกชุด
5. สนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู ้แก่บุคลำกร จัดอบรม เผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำน
ควำมปลอดภัย รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงแก่นกั ศึกษำและบุคลำกรทุกส่ วนงำน เพื่อสร้ำง
ควำมตระหนักในเรื่ องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อม
6. ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลให้แก่ชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อได้รับผลกระทบจำก
กิจกรรมภำยในมหำวิทยำลัย
7. ดำเนินกำรเรื่ องเฉพำะกิจที่อธิกำรบดีมอบหมำย
นอกจำกนี้ยงั แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะด้ำน ดังนี้ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงรังสี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยทำงเคมี คณะกรรมกำร
อบรมควำมรู ้ดำ้ นควำมปลอดภัยในกำรใช้หอ้ งปฏิบตั ิกำร คณะกรรมกำรวิชำกำรด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรทำงำนวิทยำศำสตร์ และคณะกรรมกำรเครื อข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และยังมีคณะอนุกรรมกำรเครื อข่ำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ซึ่งประกอบด้วยประธำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของส่ วนงำน
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ได้มีกำรประกำศนโยบำยควำมปลอดภัย เพือ่ ให้มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์เป็ นมหำวิทยำลัยที่มีกำรจัดกำรควำมปลอดภัยที่เป็ นมำตรฐำน โดยมุ่งหวังให้เกิดควำม
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มัน่ ใจของบุคลำกร นักศึกษำ ชุมชนรอบมหำวิทยำลัย และผูม้ ำติดต่อ และเพื่อให้ผเู ้ กี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมปลอดภัย จะได้นำไปเป็ นแบบอย่ำงเพื่อให้เกิดผลดีต่อ
ตนเองและประเทศชำติ (มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2564)
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีกำรประกำศเรื่ องนโยบำยและแนวปฏิบตั ิดำ้ นควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพ ห้องปฏิบตั ิ และสิ่ งแวดล้อม โดยให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยด้ำน
ชีวภำพ และคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร เพื่อทำหน้ำที่วำงนโยบำย ประกำศ
หลักเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย ทำงชีวภำพ ห้องปฏิบตั ิ และ
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรู ้แก่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงำนในมหำวิทยำลัยและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเผยแพร่ ขอ้ มูลข่ำวสำรด้ำนควำมปลอดภัย ทำงชีวภำพ ห้องปฏิบตั ิ และสิ่ งแวดล้อม
(มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, 2562)
ในระดับคณะ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ภำควิชำสัตววิทยำ ได้มีกำร
ประกำศนโยบำยควำมปลอดภัยห้องวิจยั กลำง โดยคณะกรรมกำรเพื่อควบคุมบริ หำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัยของห้องปฏิบตั ิกำร ภำควิชำสัตววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ คือ กำรบริ หำรระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ระบบกำรจัดกำรสำรเคมี ระบบ
กำรจัดกำรของเสี ย ลักษณะทำงกำยภำพของห้องปฏิบตั ิกำร อุปกรณ์และเครื่ องมือ ระบบกำร
ป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย กำรให้ควำมรู ้พ้นื ฐำนเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร และ
กำรจัดกำรข้อมูลและเอกสำร (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 2559)

ส่ วนที่ 4 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดาเนินงานด้ านความปลอดภัย
กำรพัฒนำระบบแนะนำเพือ่ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มุ่งไปที่กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกในปัจจุบนั
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีอิทธิพลต่อกำรดำเนินชีวิตของผูค้ น ไม่วำ่ จะเป็ นด้ำนสุ ขภำพ กำรเงิน กำร
พักผ่อน ควำมบันเทิง กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ด้ำนกำรสำธำรณสุ ข รวมถึงด้ำนกำรศึกษำ บำงครั้งอำจ
อธิบำยถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศในแนวทำงที่ช่วยในกำรจัดกำร กำรจัดเก็บ กำรสื่ อสำร (Williams
& Sawyer, 2015) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรทำงำน ไม่วำ่ จะเป็ นกำรเพิม่ ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน
เพิ่มประสิ ทธิผลในองค์กร หรื อว่ำเป็ นกำรเพิ่มคุณภำพด้ำนกำรบริ กำรแก่ลูกค้ำ ในด้ำนกำรศึกษำมี
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในสถำบันกำรศึกษำอย่ำงกว้ำงขวำง ทำให้ท้ งั อำจำรย์ บุคลำกร
รวมถึงนักศึกษำได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน เรี ยนรู ้ได้ไม่จำกัดเวลำ และสถำนที่ (Ezekoka, 2015)
สำหรับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัยมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ในกำร
สนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนในรู ปแบบต่ำง ๆ เช่น โปรแกรม Computerized-aid management in
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emergency operation (CAMEO) ที่จดั ทำขึ้นโดย United states environmental protection agency
(US EPA) ร่ วมกับ National oceanic and atmospheric administration (NOAA) เป็ นโปรแกรมที่
จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในกำรจัดทำแผนเตรี ยมควำมพร้อมในกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินสำรเคมี (Planning)
กำรใช้ขอ้ มูลประกอบกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉินจำกสำรเคมีในพื้นที่เกิดเหตุอย่ำงรวดเร็ ว (Response)
และสนับสนุนข้อมูลเพื่อกำรดำเนินงำนตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ (Compliance) (กรมควบคุมมลพิษ,
2561) จันทิมำ รอดคง กำนดิส สุ ดสำคร และธงไชย ศรี นพคุณ (2553) ได้ศึกษำกำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรมประเมินควำมเสี่ ยง เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำร ในกำรวำงนโยบำย
ควำมปลอดภัยให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัว เพิ่มประสิ ทธิภำพในกำร
ทำงำน และลดต้นทุนในกำรดำเนินงำน จิตติ สัมภัตตะกุล และพีระพงษ์ พรมจันทร์ (2564) ได้
พัฒนำระบบเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนอัคคีภยั โดยใช้ Lightweight protocol microcontroller และระบบ
แสดงผล เพื่อเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนอัคคีภยั กองทัพเรื อ
ชมพู วิพธุ ำนุพงษ์ นิตยำ เพ็ญศิรินภำ และพำณี สี ตกะลิน (2559) ได้ศึกษำกำรรู ้เท่ำทัน
สำรสนเทศ กำรยอมรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ปฏิบตั ิกำรพยำบำล พบว่ำพยำบำลวิชำชีพ มีกำรรู ้เท่ำทันสำรสนเทศ มีกำรตระหนักในกำรใช้
สำรสนเทศและกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอยูใ่ นระดับมำก และมีกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศอยูใ่ นระดับมำกด้วยเช่นกัน จะเห็นได้วำ่ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทำให้เพิ่ม
ประสิ ทธิภำพในกำรทำงำน เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ ว เพิ่มควำมแม่นยำของข้อมูล และประหยัด
ค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวอย่ำงยัง่ ยืน ทำให้ผคู ้ นเข้ำถึงข้อมูลที่จะนำไปดำเนินกำรสำมำรถสื บค้นได้จำก
ทุกหนทุกแห่ง และสำมำรถนำไปดำเนินกำรได้
กำรพัฒนำระบบแนะนำเพือ่ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำในครั้งผูว้ ิจยั มุ่งไปที่กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำร
สื่ อสำร และส่ งต่อข้อมูลไปยังบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำที่จะต้องดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน จึงได้ออกแบบและ
นำเสนอขั้นตอนกำรดำเนินงำนของระบบ ดังนี้
1. แผนภาพยูสเคส (Use case diagram)
แผนภำพยูสเคส เป็ นไดอะแกรมที่แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถของระบบว่ำต้องทำ
อะไรได้บำ้ ง ทรำบถึงผูใ้ ช้งำนในแต่ละส่ วนของระบบ แต่ละสถำนกำรณ์ที่ระบบสำมำรถดำเนินกำร
มีลำดับเหตุกำรณ์ (Scenario) ที่สำมำรถบอกได้วำ่ ผูใ้ ช้ระบบ (Actor) โต้ตอบกับระบบอย่ำงไร
(Omar & Mohamed, 2019)
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1.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภำพยูสเคส
1.1.1 ยูสเคส (Use case) คือควำมสำมำรถหรื อฟังก์ชนั ของระบบซอฟต์แวร์ที่จะ
พัฒนำโดยกำรเขียนยูสเคส ใช้วงรี และคำอธิบำยฟังก์ชนั กำรทำงำนอยูใ่ นวงรี น้ นั
Use Case Name

ภำพที่ 3 สัญลักษณ์ Use case
1.1.2 แอ๊กเตอร์ (Actor) คือ ผูท้ ี่กระทำกับระบบ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวกับข้อง โดยจะเป็ น
คนหรื อไม่กไ็ ด้ ซึ่งเป็ นผูแ้ ลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับระบบที่จะทำกำรพัฒนำ โดยจะใช้สญ
ั ลักษณ์
รู ปคนแทนสัญลักษณ์ของ Actor

Actor Name
ภำพที่ 4 สัญลักษณ์ Actor
1.1.3 เส้นแสดงควำมสัมพันธ์ (Relationship) คือ เส้นเพื่อแสดงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง Actor กับ Actor หรื อ Use case กับ Use case โดยควำมสัมพันธ์แบบขยำย (Extend
relationship) ใช้เพื่อบอกว่ำยูสเคสหนึ่ง ถูกช่วยเหลือโดยกำรทำงำนของยูสเคสอื่น โดยจะใช้
<<extend>> เป็ นเครื่ องหมำยอ้ำงอิง และควำมสัมพันธ์แบบรวม (Include relationship) ใช้เพื่อบอก
ว่ำยูสเคสหนึ่ง ถูกอำศัยกำรทำงำนของยูสเคสอื่น ๆ โดยจะใช้ <<include>> เป็ นเครื่ องหมำยอ้ำงอิง

Connection ระหว่ำง Actor กับ Use case
ภำพที่ 5 สัญลักษณ์เส้นแสดงควำมสัมพันธ์

Connection ระหว่ำง Use case กับ Use case
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1.1.4 ขอบเขต (System boundary) คือ เส้นแบ่งขอบเขตระหว่ำงระบบกับผูก้ ระทำ
ต่อระบบ ใช้สี่เหลี่ยมเป็ นสัญลักษณ์
System Name
ภำพที่ 6 สัญลักษณ์ขอบเขต
1.2 กำรเขียนคำอธิบำย Use case
เนื่องจำกแต่ละ Use case ประกอบไปด้วยกำรทำงำนหลำย ๆ อย่ำง ดังนั้นเพื่อให้
ทรำบรำยละเอียดปลีกย่อยของขั้นตอนกำรทำงำนในแต่ละ Use case จึงต้องมีกำรเขียนคำอธิบำย
สำหรับUse case ควบคู่กนั ไป เรี ยกคำอธิบำย Use case ดังกล่ำวว่ำ กระแสของเหตุกำรณ์ (Flow of
event)
ในกำรเขียนคำบรรยำยกระแสของเหตุกำรณ์ในปัจจุบนั นั้นยังมีรูปแบบที่แตกต่ำงกัน
ออกไปแต่ส่วนใหญ่คำบรรยำยกระแสเหตุกำรณ์น้ ีจะประกอบไปด้วย 2 ส่ วนสำคัญได้แก่ เหตุกำรณ์
หลัก (Main flow) และ เหตุกำรณ์พิเศษ (Exceptional flow) โดยเหตุกำรณ์ท้ งั 2 ส่ วนต้องระบุถึง
สำเหตุของกำรเริ่ มต้นและสิ้นสุ ดกิจกรรมด้วยเสมอ
1.2.1 เหตุกำรณ์หลัก (Main flow) คือ ลำดับกิจกรรมเมื่อ Use case ดำเนิน
กิจกรรมตำมปกติ โดยกำรเขียนคำอธิบำยในลักษณะเป็ นย่อหน้ำและเหตุกำรณ์หลักจะต้องมีเพียง
หนึ่งเดียว
1.2.2 เหตุกำรณ์พิเศษ (Exceptional flow) คือ ลำดับกิจกรรมเมื่อ Use case
ดำเนินกิจกรรมผิดจำกปกติโดยสำมำรถมีได้มำกกว่ำ 1 เหตุกำรณ์
1.3 ข้อแนะนำในกำรกำรเขียน Use case
1.3.1 ใช้เพื่อเพื่อแสดงข้อมูลควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ระบบเท่ำนั้น หรื ออำจกล่ำวได้
ว่ำเรำใช้ Use case diagram เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรจำกผูใ้ ช้ระบบเท่ำนั้น ดังนั้น
เป็ นไปได้วำ่ ในกำรเก็บข้อมูลในรอบแรกอำจจะยังไม่ครอบคลุมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ จึงสำมำรถ
นำกลับมำปรับปรุ งแก้ไขเพิม่ เติมได้จนกว่ำจะได้ขอ้ มูลครบถ้วน
1.3.2 Use case diagram ใช้เพื่อสื่ อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบกับผูใ้ ช้ ไม่ได้ใช้
สื่ อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบกับโปรแกรมเมอร์ ดังนั้น Use case diagram จะแสดง
เพียงหน้ำที่ที่ระบบต้องทำตำมควำมต้องกำรของผูใ้ ช้ ทำให้มองเห็นภำพกว้ำง ๆ ของระบบมำกกว่ำ
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ภำพเชิงลึก โดยส่ วนใหญ่ Use case diagram จะไม่แสดงให้เห็นถึงระดับกำรจัดกำรข้อมูลใน
ฐำนข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข หรื อปรับปรุ งข้อมูล เป็ นต้น
1.3.3 Use case diagram อำจจะมีรำยละเอียดมำกหรื อน้อยก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั มุมมอง
เทคนิค และประสบกำรณ์ของทีมงำนหรื อนักวิเครำะห์ระบบจึงไม่มีขอ้ สรุ ปได้วำ่ ลักษณะของ
Use case diagram แบบใดถูกหรื อผิด
1.3.4 Actor ทุกตัวต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั Use case อย่ำงน้อยหนึ่งตัว และ Use
case ทุกตัวต้องมีปฏิสมั พันธ์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งกับ Actor หรื อ Use case ตัวอื่น ๆ เสมอ
2. แผนภาพคลาส (Class diagram)
แผนภำพคลำส ทำหน้ำที่แสดงควำมสัมพันธ์ของคลำสต่ำง ๆ ในระบบ เป็ นแผนภำพที่
ใช้ในกำรแสดงกลุ่มของคลำส โครงสร้ำงของคลำส อินเตอร์เฟส (Interface) และแสดง
ควำมสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่ำงคลำส ซึ่งแผนภำพนี้เป็ นแผนภำพที่จะพบมำกที่สุดในทำง
Object Orientation โดยสัญลักษณ์ของคลำสจะอธิบำยถึงคุณสมบัติ (attribute) และกำรดำเนินกำร
(Operation/ Method) ดังภำพ
Class Name
Attribute
Operation/ Method
ภำพที่ 7 สัญลักษณ์ของ Class
2.1 ส่ วนประกอบของคลำส
2.1.1 Class Name เป็ นคำนำม ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ ไม่มีช่องว่ำง หำกเป็ น
ชื่อคลำสจะเป็ นตัวหนำ แต่ถำ้ เป็ นชื่อของ Abstract class จะเป็ นตัวเอียง
2.1.2 Attribute ประกอบด้วย
- Visibility เป็ นเครื่ องหมำยแสดงสิ ทธิ์กำรเข้ำถึง Attribute ของคลำสนั้น ได้แก่
Public(+) Private(-) Protect(#)
- ชื่อ Attribute
- เครื่ องหมำย:
- ประเภทของ Attribute แบ่งได้ 2 ประเภท คือ Primitive type และ Class type
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2.1.3 Operation/ Method ประกอบด้วย
- Visibility เป็ นเครื่ องหมำยแสดงสิ ทธิ์กำรเข้ำถึง Operation/ Method ของคลำส
นั้น ได้แก่ Public(+) Private(-) Protect(#)
- ชื่อของ Operation/ Method
- พำรำมิเตอร์ อยูภ่ ำยในเครื่ องหมำยวงเล็บ เป็ นตัวแปรหรื อ object ที่ถูกส่ งเข้ำไป
ใน Operation/ Method
- Return type อยูต่ ่อจำกเครื่ องหมำย: เป็ นชนิดของผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรดำเนินงำน
ซึ่งจะถูกส่ งออกมำสู่ ภำยนอก
2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลำส
2.2.1 Association เป็ นควำมสัมพันธ์ในระดับเดียวกัน ไม่มีคลำสใดสำคัญมำก
ไปกว่ำคลำสใด
Movie

Save as
0..1
1..4

Movie

ภำพที่ 8 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Association
Associative class สำหรับกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุควำมสัมพันธ์
ของคลำสแบบ Association มี 2 แบบคือ One-to-One หรื อ One-to-Many ซึ่งถือว่ำเป็ น
ควำมสัมพันธ์แบบธรรมดำ แต่หำกควำมสัมพันธ์เป็ นแบบ Many-to-Many แล้วจะต้องแตกคลำส
เพิ่มอีก 1 คลำส และเรี ยกคลำสที่เพิ่มขั้นนี้วำ่ Associative class
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Employee
empId : String
empFname : String
empLname : String
pos : Sting
salary : Integer

Course
courseId : String

Study
5..n

1..3

courseName : String
courseDate : Date

Certificate
courseId : String
empId : String
dateComplete : Date
ภำพที่ 9 ตัวอย่ำง Associative class
2.2.2 Aggregation เป็ นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลำสแบบต่ำงระดับ ในลักษณะ
ของกำรเป็ นองค์ประกอบ โดยคลำสที่เป็ นองค์ประกองเรี ยกว่ำ “Part class” ส่ วนคลำสที่เกิดจำก
จำกกำรรวมกันขององค์ประกอบต่ำง ๆ เรี ยกว่ำ “Whole class” โดยใช้สัญลักษณ์เส้นตรงหัวข้ำว
หลำมตัดโปร่ งลำกจำก Part class ไปยัง Whole class ลักษณะสำคัญของควำมสัมพันธ์แบบ
Aggregation คือ เมื่อลบ Whole class ทิ้งไป คลำสที่เป็ น Part class จะไม่ถูกลบไปด้วย จะยังคง
อยูต่ ่อไปโดยไม่จำเป็ นต้องพึ่งพำ Whole class
Committee

1

1.20
President

Secretary

ภำพที่ 10 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Aggregation

1.20
Member
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2.2.3 Composition เป็ นควำมสัมพันธ์แบบ Aggregation ชนิดพิเศษที่ Whole
class มีผลต่อกำรดำรงอยูข่ อง Part class กล่ำวคือหำก Whole class ถูกทำลำยหรื อลบทิ้งไป Part
class ก็จะถูกทำลำยหรื อลบทิ้งไปด้วย หรื อหำกกล่ำวอีกนัยหนึ่ง Part class จะต้องทำงำนร่ วมกับ
Whole classไปจนตลอดอำยุ Whole class สัญลักษณ์ที่ใช้คือเส้นตรงหัวข้ำวหลำมตัดทึบลำกจำก
Part class ไปยัง Whole class
Employee
empId : String
empFname : String
empLname : String
pos : String
salary : Interger

EmpHistory
year : Integer
score : String
dept : Srting

ภำพที่ 11 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Composition
2.2.4 Generalization/ Specialization เป็ นกำรอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคลำส
ในลักษณะจำแนกชนิด กำรจำเพำะเจำะจงรำยละเอียด หรื อกำรหำลักษณะร่ วมกันของคลำสต่ำง
ชนิดกัน เพื่อสร้ำงคลำสที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มคลำสเหล่ำนั้น
Member

AdultMember

JuniorMember

ภำพที่ 12 ตัวอย่ำงควำมสัมพันธ์แบบ Generalization/ Specialization
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรดำเนินกำรวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำรู ปแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำร
จัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ผูว้ ิจยั ได้กำหนดวิธีดำเนินกำรวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
ระยะที่ 2 พัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ระยะที่ 3 ทดลองและประเมินผลกำรใช้ระบบแนะนำกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
กำรดำเนินกำรวิจยั ทั้ง 3 ระยะ ดังกล่ำวเป็ นกระบวนกำรวิจยั และพัฒนำ (Research and
development) โดยมีข้นั ตอนกำรดำเนินกำรวิจยั เพื่อพัฒนำระบบแนะนำกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ แสดงเป็ นลำดับ
ขั้นตอนดังภำพที่ 3-1
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ระยะที่ 1

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

ศึกษาการดาเนินงานบริหาร
จัดการความปลอดภัย

พัฒนารู ปแบบการดาเนิน
การบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

ทดลองและประเมินผลการใช้
ระบบแนะนาการบริหาร
จัดการความปลอดภัย

ส่ วนที่ 1 สร้างคู่มือแนว
ทางการดาเนินงานบริ หาร
จัดการความปลอดภัย

ส่ วนที่ 1 ทดลองใช้ระบบแนะ
นาการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
ของสถาบันอุดมศึกษา

ส่ วนที่ 1 สร้างแบบสอบ
ถามจากการทบทวนกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางาน

ส่ วนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
การดาเนินงานบริ หารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานของสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้วิธีเทคนิคเดลฟาย
(Delphi technique)

ภำพที่ 13 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจยั

อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อม ในการทางานสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา

ส่ วนที่ 2 พัฒนาระบบแนะนา
การบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา

ส่ วนที่ 2 ประเมินการใช้ระบบ
แนะนาการบริ หารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
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ระยะที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานของสถาบันอุดมศึกษา
กำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี้
ประชากรในการศึกษา
ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่จบกำรศึกษำจำกสำขำอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และเป็ น
อำจำรย์ประจำในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดสอนสำขำอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ จำนวน 37 สถำบัน
(กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน, 2561)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ ได้แก่ ผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) จบกำรศึกษำ สำขำอำชีวอนำมัย
หรื อเทียบเท่ำ และ 2) มีประสบกำรณ์กำรเป็ นอำจำรย์ประจำในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดสอนสำขำ
อำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำอย่ำงน้อย 5 ปี หรื อ 3) เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ จำกกำรศึกษำ
ของ Macmillan (1971) เกี่ยวกับจำนวนผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรวิจยั ตำมเทคนิคเดลฟำย (Delphi
technique) ได้ขนำดตัวอย่ำงจำนวน 17 คน หำกมีผเู ้ ชี่ยวชำญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตรำกำรลดลงของ
ควำมคลำดเคลื่อน (Error) จะมีนอ้ ยมำก และจะเริ่ มคงที่คือ 0.02 และ บุญธรรม กิจปรี ดำบริ สุทธิ์
(2551) กล่ำวว่ำไม่ควรมีมำกเกินไปเพรำะจะทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมข้อมูล และอำจได้
บุคคลที่ไม่เชี่ยวชำญประเด็นนั้นจริ ง โดยมีกำรแบ่งแบบชั้นภูมิ ไว้ 3 กลุ่มโดยกำรเทียบ
บัญญัติไตรยำงค์ ได้ มหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ 7 คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 7 คน และมหำวิทยำลัย
เอกชน 3 คน ในทุกภูมิภำคของประเทศไทย คือ ภำคกลำง 8 คน ภำคเหนือ 4 คน ภำคอีสำน 3 คน
และภำคใต้ 2 คน ซึ่งแต่ละคนมำจำกคนละสถำบัน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั สร้ำงแบบสอบถำมจำกกำรทบทวนงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดเป็ นข้อคำถำม
แบบปลำยเปิ ด จำนวน 6 ข้อคำถำม มี 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ถำมเพื่อหำข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยที่ตอ้ งดำเนินกำรในสถำบัน อุดมศึกษำ นอกเหนือจำกพระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มี 1 ข้อคำถำม ประเด็นที่
2 ถำมเพื่อหำรู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำที่ควรจะเป็ น มี 2 ข้อคำถำม ประเด็นที่ 3 ถำมเพื่อหำรู ปแบบของคู่มือ
และรู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถนำไปใช้งำนได้สะดวกและ
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สำมำรถดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้
มี 3 ข้อคำถำม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ติดต่อกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรทำงโทรศัพท์ โดยแนะนำ
ตัว ขอควำมร่ วมมือในกำรเก็บข้อมูล อธิบำยขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล และส่ งแบบสอบถำมทำง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ และติดตำมแบบสอบถำมทำงโทรศัพท์มือถือ หรื อ
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ กำรวิจยั ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยเทคนิคเดลฟำย (Delphi
technique) คือ เทคนิคกำรวิจยั ที่พฒั นำขึ้นเพื่อกำรสังเครำะห์ขอ้ มูลจำกควำมคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญ
ที่ทำซ้ ำอย่ำงเป็ นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรคำดกำรณ์แนวโน้มประเด็นต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผน และกำรบริ หำรจัดกำร ซึ่งเทคนิคเดลฟำยเป็ นกำรเน้นสำรวจสอบถำม
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ผวู ้ ิจยั ต้องพัฒนำแนวควำมคิด (วัลลภ รัฐฉัตรำนนท์, 2562) ซึ่ง
เทคนิคเดลฟำยมีลกั ษณะสำคัญ 3 ประกำร คือ กำรไม่เปิ ดเผยรำยชื่อผูเ้ ชี่ยวชำญเพื่อให้กำรเสนอ
ควำมเห็นเป็ นไปอย่ำงอิสระ กำรให้ขอ้ มูลย้อนกลับไปยังสมำชิกกลุ่มแต่ละคนเพื่อเปิ ดโอกำสให้
ผูเ้ ชี่ยวชำญทวนซ้ ำควำมคิดเห็น และกำรวินิจฉัยควำมคิดเห็นของกลุ่มอย่ำงเป็ นทำงกำร (ชัยลิขิต
สร้อยเพชรเกษม, 2555) เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นของกลุ่มของผูเ้ ชี่ยวชำญและหำฉันทำมติ ซึ่งจะมี
กระบวนกำรในกำรเก็บข้อมูลโดยให้ผตู ้ อบ ตอบแบบสอบถำมหลำยรอบ แต่ละรอบจะมีกำร
พิจำรณำคำตอบเพื่อเป็ นข้อมูลย้อนกลับ ในครั้งนี้ได้ทำกำรเก็บข้อมูล 2 รอบ โดยวิธีดำเนินกำรวิจยั
ดังนี้
1. เก็บข้อมูลรอบที่ 1 ส่ งแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำงตอบและส่ งกลับมำภำยใน 1
เดือน และติดตำมแบบสอบถำมทำงโทรศัพท์มือถือ หรื อไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เมื่อได้ขอ้ มูลรอบ
แรกกลับมำครบแล้ว นำข้อมูลไปวิเครำะห์และสร้ำงแบบสอบถำมรอบที่ 2
2. เก็บข้อมูลรอบที่ 2 นำข้อมูลแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ จำกแบบสอบถำมในรอบที่ 1 มำสร้ำง
แบบสอบถำมรอบที่ 2 ที่เป็ นข้อคำถำมเดิมแต่มีขอ้ คิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญทุกท่ำนที่ผำ่ นกำรวิเครำะห์
ข้อมูลมำแล้วโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูเ้ ชี่ยวชำญ พร้อมแสดงควำมถี่ของคำตอบเพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชำญได้
แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม โดยใช้มำตรำส่วนประเมินค่ำ 3 ระดับคือ ค่ำคะแนน 1 ไม่เห็นด้วย
หมำยถึง ไม่จำเป็ นต้องมีเลย เพรำะไม่เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำ ค่ำคะแนน 2 เฉย ๆ หมำยถึง
ไม่มีกไ็ ด้ เพรำะไม่ได้ทำให้เกิดควำมปลอดภัยเพิ่มขึ้น และค่ำคะแนน 3 เห็นด้วย หมำยถึงจำเป็ นต้อง
มี เพรำะถ้ำขำดจะส่ งผลให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย พร้อมกำรแสดงเหตุผลในกรณี ไม่เห็นด้วย ผูว้ ิจยั
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ส่ งแบบสอบถำมรอบที่ 2 ไปยังผูเ้ ชี่ยวชำญกลุ่มเดิมอีกครั้ง และติดตำมแบบสอบถำมด้วยวิธีเดียวกับ
กำรเก็บข้อมูลในรอบแรก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 1 ผูว้ ิจยั วิเครำะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภำพจำกแบบสอบถำมด้วยกำร
จัดหมวดหมู่เนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถำม และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถำม หลังจำกนั้น
กำหนดกรอบประเด็นหลักในแต่ละข้อคำถำมไว้ 3 ประเด็นดังนี้ 1) กำรดำเนินกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ นอกเหนือจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 2) รู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ 3) รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำและรู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลังจำกนั้นให้รหัสข้อมูล โดยกำรอ่ำนข้อมูล
ให้ข้ ึนใจ และหำข้อควำมที่มีควำมหมำยสอดคล้องกับประเด็นหลัก สุ ดท้ำยกำหนดรหัสสำหรับแต่
ละควำมหมำย และจัดทำสมุดลงรหัส ใช้สถิติเชิงพรรณนำแสดงควำมสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ ได้แก่ ควำมถี่ และร้อยละ
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 พิจำรณำฉันทำมติที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยมำกกว่ำร้อยละ 66
ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ (Dobbins, 1999) เพื่อหำฉันทำมติของทั้ง 3 ประเด็น

ระยะที่ 2 พัฒนารู ปแบบการดาเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในกำรพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั ได้วเิ ครำะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับรู ปแบบกำร
ดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
สถำบันอุดมศึกษำในปัจจุบนั จำกกำรสัมภำษณ์ ร่ วมกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมำสร้ำงเป็ นคู่มือ
กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ และออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรนำ
คู่มือ ฯ ไปใช้งำน โดยวิธีดำเนินกำร แบ่งเป็ น 2 ส่ วนดังนี้
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คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
มีข้นั ตอนกำรดำเนินกำรดังนี้
1. สร้ำงคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
กำรสร้ำงคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั นำข้อมูลแนวทำงทำงกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำในระยะที่ 1 มำสร้ำง
คู่มือ ฯ 4 ฉบับ ได้แก่
1) คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
2) คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัย
3) คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4) คู่มือกำรดำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
คู่มือทั้ง 4 ฉบับนี้มีเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ โดยยึดพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 เป็ นหลัก และมีเรื่ องที่นอกเหนือจำก
กฎหมำยฉบับดังกล่ำว ทั้งหมด 6 เรื่ อง ในคู่มือฉบับที่ 4 ดังนี้
1) ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
2) กำรป้องกันโรคระบำดในสถำบันอุดมศึกษำ
3) กำรยศำสตร์ (กำรทำงำนในสำนักงำน)
4) กำรจัดกำรควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน
5) กำรจรำจรในสถำบันอุดมศึกษำ
6) บุหรี่ สุ รำ ในสถำบันอุดมศึกษำ
หลังจำกสร้ำงคู่มือเสร็ จเรี ยบร้อย นำคู่มือแปลงเป็ นคู่มือในรู ปแบบ E – Book ทั้ง 4 ฉบับ
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2. ตรวจควำมเหมำะสมของคูม่ ือแนวทำงกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
กำรตรวจควำมเหมำะสมของคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั กำหนดคุณสมบัติผเู ้ ชี่ยวชำญดังนี้
2.1 สำเร็ จกำรศึกษำทำงด้ำนอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และ
2.2 มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนด้ำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ได้ผเู ้ ชี่ยวชำญเพื่อประเมินค่ำควำมเหมำะสมของคู่มือ ฯ จำนวน 5 ท่ำน
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ โดยถำมเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมและควำมชัดเจนด้ำนเนื้อหำสำระ ลักษณะ รู ปแบบของคู่มือ พร้อมข้อเสนอแนะใน
รู ปแบบ Google Form
3.2 นำส่ งคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ จำนวน 4 ฉบับ พร้อมแบบประเมิน ให้ผเู ้ ชี่ยวชำญ ประเมิน
ควำมเหมำะสมของคู่มือ ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิค (E – mail)
3.3 กำหนดเกณฑ์กำรประเมินเพื่อควำมเหมำะสมของคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ดังนี้
5 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
4 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมมำก
3 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมปำนกลำง
2 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมน้อย
1 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมที่สุด
ในกำรศึกษำครั้งนี้กำหนดเกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของแบบมำตรำส่ วน
ประมำณค่ำ 5 ระดับ (วำโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) ดังนี้
4.51-5.00 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับ มำกที่สุด
3.51-4.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับ มำก
2.51-3.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับ ปำนกลำง
1.51-2.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับ น้อย
1.00-1.50 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

41
ออกแบบระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อได้คู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำในรู ปแบบ E – Book แล้ว ผูว้ ิจยั ออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ โดยใช้แผนภำพยูสเคส (Use case diagram) แสดงลำดับกำรทำงำนของระบบ มี
ผูใ้ ช้งำนที่เกี่ยวข้องกับระบบแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ ผูใ้ ช้งำนระบบ และผูด้ ูแลระบบ โดยมีลำดับกำร
ทำงำนของระบบแนะนำ ฯ ดังภำพที่ 14 และมีข้นั ตอนกำรดำเนินงำนระบบแนะนำ ฯ ดัง ตำรำงที่ 1
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเขียนระบบแนะนำฯ กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ภำษำ PHP (PHP
Hypertext preprocessor or personal home page) ซึ่งเป็ นที่นิยมสำหรับกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เนื่องจำกได้รับกำรพัฒนำและออกแบบมำเพื่อใช้งำนในกำรสร้ำงเอกสำรแบบ HTML
(Hyper text markup language) โดยเป็ นเครื่ องมือที่สำคัญชนิดหนึ่งที่ช่วยให้เรำสำมำรถสร้ำง
Dynamic web pages (เว็บเพจที่มีกำรโต้ตอบกับผูใ้ ช้) ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
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ลงทะเบียน

เข้าสู่ ระบบ

บุคคล
ทัว่ ไป

เลือกข้อมูลที่ตรงกับ
สถาบันของตน

วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูด้ ูแล
ระบบ

แสดงผล ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย

ผูใ้ ช้งาน
ระบบ

เลือกข้อมูลที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการตามกฎหมาย

แสดงคู่มือที่จะต้อง
ดาเนินการ

Download คู่มือ

ภำพที่ 14 แผนภำพยูสเคสแสดงลำดับกำรทำงำนของระบบแนะนำเพือ่ กำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
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ตำรำงที่ 1 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนของระบบแนะนำเพื่อบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ขั้นตอนกำรใช้งำน
ผูใ้ ช้งำนระบบ
- ลงทะเบียน
- เข้ำสู่ ระบบ
- ป้อนรหัสกำรใช้งำน

ผูใ้ ช้งำนระบบ
- เลือกข้อมูลจำกกล่องฐำนข้อมูลในระบบ
แนะนำ
* จำนวนบุคลำกร
<50 คน
50-99 คน
100 – 499 คน
>500 คน
* ห้องปฏิบตั ิกำรเคมี
* ห้องปฏิบตั ิกำรทำงวิศวกรรม
* พื้นที่ก่อสร้ำง
* พื้นที่ทำงำนเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน
* พื้นที่ทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ
* พื้นที่ทำงำนในที่อบั อำกำศ

ผังกำรไหลของระบบแนะนำ กำรทำงำนของระบบแนะนำ
เริ่ มเข้ำสู่ ระบบกำรใช้งำน
เริ่ มการใช้งาน
ระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ
ระบบจะแสดงหน้ำต่ำง
เลือกข้อมูลที่ตรงกับ
สำหรับกรอกข้อมูลของ
สถาบันของตน
สถำบันอุดมศึกษำ

แสดงผลสิ่ งที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

A

ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่
ต้องปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ.
ควำมปลอดภัยฯ ตำมปัจจัย
ที่สถำบันอุดมศึกษำของ
ผูใ้ ช้งำนระบบมี
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนกำรใช้งำน
ผังกำรไหลของระบบแนะนำ
ผูใ้ ช้งำนระบบ
A
- เลือกข้อมูลจำกฐำนข้อมูลในระบบ
* นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย
* โครงสร้ำงกำรบริ หำรด้ำนควำมปลอดภัย
* แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย และกำร
เลือกข้อมูลที่ยงั ไม่ได้
นำไปปฏิบตั ิ
ดาเนินการตามกฎหมาย
* กำรประเมินผลและทบทวนกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย
* กำรดำเนินกำปรับปรุ งด้ำนควำม
ปลอดภัย
* ดำเนิ นกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภยั
* ดำเนินกำรอบรมผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำน
และลูกจ้ำง
* ตรวจสุ ขภำพลูกจ้ำงและส่ งผลกำรตรวจ
แก่พนักงำนตรวจแรงงำน
* กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
* ดำเนิ นกำรด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ
ควำมร้อน แสงสว่ำง และเสี ยง
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับสำรเคมีอนั ตรำย
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับไฟฟ้ำ
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อ
ไอออน
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
* บริ หำรจัดกำรฯ เกี่ยวกับเครื่ องจักร
ปั้ นจัน่ และหม้อน้ ำ
* บริ หำรจัดกำรฯ ในที่อบั อำกำศ

B

กำรทำงำนของระบบแนะนำ
ระบบจะแสดงหน้ำต่ำง
ข้อมูลสิ่ งที่ตอ้ งดำเนินกำร
ตำม พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย ฯ
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ)
ขั้นตอนกำรใช้งำน

ผังกำรไหลของระบบ
แนะนำ
B

แสดงคู่มือที่จะต้อง
ดาเนินการ

กำรทำงำนของระบบ
แนะนำ
ระบบจะแสดงผลลัพธ์ใน
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลของ
สถำบันอุดมศึกษำออกมำ
เป็ นคู่มือกำรดำเนินกำรและ
สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำร
เพื่อพิมพ์ได้

สิ้ นสุ ดกระบวนการ

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ และประเมินผลการใช้ ระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
ผูว้ ิจยั ทำกำรทดลองใช้ระบบแนะนำฯ เพื่อค้นหำข้อบกพร่ องของระบบ และแก้ไข
ปรับปรุ งก่อนที่จะให้กลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ และประเมินผลกำรใช้ระบบ ดังนี้
ประชากรในการศึกษา
ประชำกรในกำรศึกษำ ได้แก่ อำจำรย์ที่สอนในสถำบันอุดมศึกษำที่เปิ ดกำรสอนใน
หลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ จำนวน 37 แห่ง (กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำน, 2559)
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 อำจำรย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ จำนวน 37 คน และ
ตอบรับเข้ำร่ วม 30 คน (ส่ วนหนึ่งจำกกลุ่มตัวอย่ำงในระยะที่ 1)
กลุ่มที่ 2 อำจำรย์ที่ไม่ได้รับผิดชอบในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ที่ปฏิบตั ิงำน
อยูใ่ นที่เดียวกับกลุ่มที่ 1 จำนวน 37 คน ตอบรับเข้ำร่ วม 25 คน
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. กำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
เครื่ องมือที่ใช้ในกำรทดลอง คือ ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนำขึ้นโดย
ผูว้ ิจยั ประสำนงำนกลุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีกำรทำงโทรศัพท์ เริ่ มด้วยกำรแนะตัวเพื่อขอควำมร่ วมมือใน
กำรเก็บข้อมูล และส่ งลิงค์ (URL) ของระบบแนะนำเพือ่ กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ (http://www.phbuu.com/
occhealth/index.php/auth/login) ให้กบั กลุ่มตัวอย่ำงทำง E- mail
2. กำรประเมินผลกำรใช้ระบบแนะนำเพือ่ กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
เครื่ องมือสำหรับกำรประเมินผลกำรใช้งำนระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ในรู ปแบบ
Google Form เมื่อผูว้ ิจยั สร้ำงเครื่ องมือเสร็ จเรี ยบร้อย ส่ งให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่ำน เพื่อประเมิน
ค่ำควำมสอดคล้องของข้อคำถำมกับเนื้อหำและวัตถุประสงค์ โดยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำให้คะแนน
ดังนี้
+ 1 เมื่อเห็นว่ำข้อคำถำมที่สร้ำงขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำและวัตถุประสงค์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่ำข้อคำถำมที่สร้ำงขึ้นมีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำและวัตถุประสงค์
หรื อไม่
- 1 เมื่อเห็นว่ำข้อคำถำมที่สร้ำงขึ้นไม่มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำและวัตถุประสงค์
ควรปรับปรุ ง
หลังจำกนั้นนำคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชำญมำคำนวณหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of แ
consistency: IOC) ด้วยสู ตร
IOC
โดยที่

IOC

=

R
N

=
ค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง
ผลรวมของคะแนนจำกกำรพิจำรณำของผูเ้ ชี่ยวชำญ
R =
N
=
จำนวนผูเ้ ชี่ยวชำญ
โดยกำหนดเกณฑ์กำรพิจำรณำระดับค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ฯ ของข้อคำถำมที่ได้จำก
กำรคำนวณจำกสู ตรจะมีค่ำอยูร่ ะหว่ำง 0.00 ถึง 1.00 มีรำยละเอียดของเกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
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มีค่ำ IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แสดงว่ำคำถำมข้อนั้นมีควำมตรงตำมเนื้อหำให้ยงั คงข้อ
คำถำมนั้นไว้
มีค่ำ IOC ต่ำกว่ำ 0.5 แสดงว่ำคำถำมข้อนั้นขำดควำมตรง ต้องปรับปรุ งข้อคำถำมตำมที่
ผูเ้ ชี่ยวชำญให้กำรเสนอแนะ (Rovinelli & Hambleton, 1977) ผลประเมินดัชนีควำมสอดคล้อง
(IOC) จำกผูท้ รงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่ำน ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องเฉลี่ยมำกกว่ำ 0.50 ทุกข้อคือ 0.73
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ประเมินผลกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชี
วอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ หลังจำกที่กลุ่มตัวอย่ำงได้
ทดลองใช้ระบบแล้ว แบบประเมินแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ประเมิน
ควำมเหมำะสมของระบบแนะนำฯ และส่วนที่ 3 ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้งำนระบบ
แนะนำฯ ลักษณะของแบบประเมินเป็ นแบบมำตรำส่ วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท (Likert scale)
แบ่งเป็ น 5 ระดับ มีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้
เหมำะสมมำกที่สุด / พึงพอใจมำกที่สุด
เท่ำกับ 5
คะแนน
เหมำะสมมำก / พึงพอใจมำก
เท่ำกับ 4
คะแนน
เหมำะสมปำนกลำง / พึงพอใจปำนกลำง
เท่ำกับ 3
คะแนน
เหมำะสมน้อย / พึงพอใจน้อย
เท่ำกับ 2
คะแนน
เหมำะสมน้อยที่สุด / พึงพอใจน้อยที่สุด
เท่ำกับ 1
คะแนน
กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) เป็ นกำรวัดค่ำกลำงของข้อมูล ใช้สูตร
X=

เมื่อ

X
N

=
ค่ำคะแนนเฉลี่ย
ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 =
=
จำนวนข้อมูลทั้งหมด
N
โดยจะนำค่ำเฉลี่ยที่คำนวณได้ แปลควำมหมำยตำมมำตรำส่ วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท
(Likert scale) ดังนี้
4.50 – 5.00
เหมำะสมมำกที่สุด / พึงพอใจมำกที่สุด
3.50 – 4.49
เหมำะสมมำก / พึงพอใจมำก
2.50 – 3.49
เหมำะสมปำนกลำง / พึงพอใจปำนกลำง
1.50 – 2.49
เหมำะสมน้อย / พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49
เหมำะสมน้อยที่สุด / พึงพอใจน้อยที่สุด
X
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเครำะห์ขอ้ มูล ควำมพึงพอใจต่อกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยสถิติเชิง
พรรณนำ (Descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard deviation)
วิเครำะห์กำรเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจของกลุ่มผูท้ ี่ปฏิบตั ิงำนในหลักสู ตรอำชีวอนำมัย
หรื อเทียบเท่ำ กับกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบตั ิงำนในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำด้วย สถิติ MannWhitney U-test
ปรับปรุงระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
หลังจำกนำระบบแนะนำ ฯ ไปทดลองใช้และได้ประเมินผลกำรทดลองใช้แล้ว ผูว้ ิจยั ได้
นำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมำพิจำรณำปรับปรุ งระบบแนะนำฯ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยกำรปรับปรุ งระบบแนะนำ ฯ ได้พจิ ำรณำจำกกำร
ประเมินและควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อระบบแนะนำ ฯ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
กำรวิจยั เรื่ อง ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ตำมกระบวนกำรวิจยั และพัฒนำ ผูว้ ิจยั ได้
นำเสนอข้อมูลตำมลำดับกำรศึกษำ โดยแบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ผลกำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ระยะที่ 2 ผลกำรพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมสำหรับสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ระยะที่ 3 ผลกำรพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โดยมีรำยละเอียดผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลแต่ละระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ผลการศึกษาการการดาเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้ อมในการทางานของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัตคิ วาม
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. 2554
จำกกำรศึกษำดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 โดยผูเ้ ชี่ยวชำญ 17 ท่ำน ตอบแบบสอบถำมทั้งสองรอบ
ครบทั้ง 17 ท่ำน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูต้ อบแบบสอบถำม ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชำญจำกสถำบัน
เอกชนในภำคกลำง 3 สถำบัน สถำบันรำชภัฏในภำคกลำง 3 สถำบัน สถำบันในกำกับของรัฐในภำค
กลำง 2 สถำบัน สถำบันรำชภัฏในภำคเหนือ 2 สถำบัน สถำบันในกำกับของรัฐในภำคเหนือ 2
สถำบัน สถำบันรำชภัฏในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สถำบัน สถำบันในกำกับของรัฐในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สถำบัน และสถำบันในกำกับของรัฐในภำคใต้ 2 สถำบัน เก็บข้อมูลด้วย
จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และติดตำมทำงโทรศัพท์ กำรตอบกลับของผูเ้ ชี่ยวชำญทำงจดหมำย
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อิเล็กทรอนิกส์มีควำมสะดวกสบำยกว่ำกำรตอบกลับทำงไปรษณี ยป์ กติ ทำให้สำมำรถเก็บข้อมูลได้
ครบ
จำกกำรรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม และนำข้อมูลมำวิเครำะห์ท้ งั 2 รอบเมื่อนำมำ
พิจำรณำฉันทำมติที่สอดคล้องกันของผูเ้ ชี่ยวชำญโดยเสี ยงข้ำงมำก เพือ่ หำฉันทำมติของทั้ง 3
ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การดาเนินการในสถาบันอุดมศึกษา นอกเหนือจากพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ แนะนำจำกประสบกำรณ์ให้
สถำบันอุดมศึกษำต้องดำเนินกำรในประเด็นที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงอื่นนอกเหนือจำก พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย 2554 จำนวนทั้งสิ้ น 26
เรื่ อง ดังนี้
1) บุหรี่ สุ รำ ยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ
2) อุบตั ิเหตุในสถำบันอุดมศึกษำ
3) กำรยศำสตร์
4) ISO 45001
5) สร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยเริ่ มจำกเรื่ องกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์อย่ำงถูกกฎจรำจร
6) กำรสร้ำงหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเรื่ องของควำมปลอดภัย เช่น ศูนย์ควำมปลอดภัย
7) กำรจัดกำรภำวะควำมเครี ยด อันเป็ นที่มำของโรคซึมเศร้ำ
8) ผลิตบัณฑิตด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยตรงกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร อำทิ กำรจัดกำรระบบมำตรฐำนสำกล (ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001)
9) อำชญำกรรมในสถำบัน
10) ต้องมีกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนต่ำง ๆ ตำมลักษณะงำนแต่ละงำน
11) กำรมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยทำหน้ำที่ เกี่ยวกับงำนควำมปลอดภัยใน
สถำบันอุดมศึกษำ เหมือนในสถำนประกอบกำร
12) กำรตรวจสุ ขภำพตำมปัจจัยเสี่ ยงจริ ง
13) กำรจัดกำรด้ำนกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
14) มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำดที่อำจเกิดขึ้น
15) ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
16) กำรกำหนด COSHH form (Control of Substances Hazardous to Health form)
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17) กำรอบรมเรื่ องควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย
18) วำงระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยฯ ให้มีควำมชัดเจนว่ำจะให้
หน่วยงำนใดรับผิดชอบหลัก ควรมีกำรวำงผังองค์กรให้ชดั เจน มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนด้ำนนี้
โดยเฉพำะ
19) ควรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยระดับมหำวิทยำลัย และดำเนินกำร
อย่ำงจริ งจัง
20) ควรมีแผนงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ และมีกำรดำเนินงำนอย่ำงจริ งจัง เช่น ระบบงำน
ไฟฟ้ำ ระบบงำนอำคำร เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่สำคัญในห้องปฏิบตั ิกำรต่ำง ๆ รวมถึงจัดให้มี PPE
(Personal protective equipment) ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมควำมเสี่ ยง
21) ควรดำเนินตำมระบบกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเหมือนกับกำรขอกำรรับรองระบบด้ำน OH&S (Occupational health
and safety) เพือ่ ให้เกิดกลไกตำมวงจร Plan-Do-Check-Act (PDCA)
22) ให้สถำบันอุดมศึกษำมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย อย่ำงน้อย 1 คน และให้
สถำบันอุดมศึกษำมีกำรตรวจประเมินควำมเสี่ ยงตำมกฎหมำยอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
23) ควำมปลอดภัยทำงถนน
24) ควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำงภำยในสถำบันอุดมศึกษำ
25) ควรดำเนินกำรในประเด็นที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัยฯ ตำมกฎหมำยให้ได้ก่อน
26) รู ปแบบกำรทำงำนที่ตอ้ งผลิตบัณฑิตให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย หำกแต่
กำรบริ หำรและจัดกำรบัณฑิตถูกกำหนดภำยใต้กฎหมำยที่หลำกหลำยและหน่วยงำนที่มำกำกับ
ค่อนข้ำงมำก กำรดำเนินกำรจึงเหวี่ยงไปมำ ไม่ค่อยตรงเป้ำหมำยในกำรผลิตบัณฑิตสำขำดังกล่ำว
นอกจำกนี้กำรที่มี KPI (Key performance indicator) หรื อ OKR (Objective and key sesults) มำ
กำหนดเป้ำประสงค์กำรทำงำนทำให้ขำดประสิ ทธิภำพในกำรกำกับนักศึกษำ โดยมุ่งกำรบริ หำรงำน
หลักสู ตรให้ได้ตำมเป้ำหมำย
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเรื่ องกำรดำเนินกำรในประเด็นที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงอื่นนอกเหนือจำก พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย 2554 ทั้งสิ้ น 11
เรื่ อง โดยแบ่งเป็ น 3 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร 7 เรื่ อง ได้แก่
ก. กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
ข. มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำดที่อำจเกิดขึ้น
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ค. แผนงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ เช่น ระบบงำนไฟฟ้ำ ระบบงำนอำคำร
ง. ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
จ. บุหรี่ สุ รำ ยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ
ฉ. มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนโดยเฉพำะ
2) ด้ำนควำมปลอดภัย 2 เรื่ อง ได้แก่
ก. อุบตั ิเหตุทำงถนนในสถำบันอุดมศึกษำ
ข. อำชญำกรรมในสถำบันอุดมศึกษำ (จำกบุคคลภำยนอก)
3) ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 2 เรื่ อง ได้แก่
ก. กำรยศำสตร์ (ท่ำทำงในกำรทำงำนในสำนักงำน)
ข. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำรโดยกำรกำหนด COSHH form (Control of
substances hazardous to health)
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อหำฉันทำมติเรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วย พบว่ำมีท้ งั สิ้น
10 เรื่ อง ยกเว้นเพียง 1 เรื่ องคือ เรื่ องอำชญำกรรมในสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชำญมีเห็นด้วยเพียง
ร้อยละ 64.7 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2 ควำมถี่ และร้อยละของควำมคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับประเด็นที่สถำบันอุดมศึกษำ
ควรดำเนินกำรนอก เหนือจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
(n = 17)
ด้ านบริหารจัดการ
1. กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน
2. มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำดที่อำจ
เกิดขึ้น
3. กำรจัดกำรภำวะควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน
4. แผนงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ เช่น ระบบงำนไฟฟ้ำ
ระบบงำนอำคำร

รอบที่ 1
รอบที่ 2
ควำมถี่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
3

94.1(16) 5.9(1)

0.0(0)

1

82.4(14) 11.8(2)

5.9(1)

1

82.4(14) 11.8(2)

5.9(1)

1

88.2(15) 5.9(1)

5.9(1)
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ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
(n = 17)
5. ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
6. บุหรี่ สุ รำ ยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ
7. มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
โดยเฉพำะ
ด้ านความปลอดภัย
1. อุบตั ิเหตุทำงถนนในสถำบันอุดมศึกษำ
2. อำชญำกรรมในสถำบันอุดมศึกษำ (จำก
บุคคลภำยนอก)
ด้ านสภาพแวดล้อมในการทางาน
1. กำรยศำสตร์ (ท่ำทำงในกำรทำงำนในสำนักงำน)
2. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำรโดยกำรกำหนด
COSHH form (Control of Substances Hazardous to
Health)

รอบที่ 1
ควำมถี่ เห็นด้วย
3 70.6(12)
2
76.5(13)

รอบที่ 2
เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
23.5(4) 5.9(1)
17.6(3) 5.9(1)

2

76.5(13) 17.6(3)

5.9(1)

3
1

94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
64.7(11) 23.5(4) 11.8(2)

1

70.6(12) 23.5(4)

1

76.5(13) 11.8(2) 11.8(2)

5.9(1)

ประเด็นที่ 2 รูปแบบของการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานในสถาบันอุดมศึกษา
1. แนวทำงกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน พ.ศ. 2554
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ แนะนำที่จะทำให้ทุกสถำบันสำมำรถ
ปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยฯ 2554 ควรจะมีกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งหมด 24 เรื่ อง ดังนี้
1) ทุกสถำบันสำมำรถดำเนินกำรตำม พรบ. ควำมปลอดภัยฯ 2554 ได้ โดยที่
มหำวิทยำลัย..... สำมำรถตั้ง ค.ป.อ. มหำวิทยำลัยได้ในกำรจัดกำรควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยต่ำง ๆ
ได้ โดยกำรพัฒนำแนวคิดและวัฒนธรรมองค์กรร่ วมกัน โดยลดช่องว่ำงระหว่ำงสำยสอนกับสำย
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สนับสนุนลงมำทำงำนร่ วมกัน และใช้นกั ศึกษำในหลักสู ตรฯ มำดำเนินกำรให้เสมือนหนึ่งเป็ น จป.
วิชำชีพในกำรบริ หำรจัดกำรร่ วมกัน
2) ควรเริ่ มนำร่ องจำกสถำบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตรอำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำ
3) สมัคร “สถำนศึกษำปลอดภัย” หรื อใช้กิจกรรมนี้เป็ นตัวกระตุน้
4) อธิกำรบดีของแต่ละสถำบันต้องออกนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยฯ และจัดตั้ง
โครงสร้ำงองค์กร พร้อมทั้งแผนกำรดำเนินงำนให้ชดั เจนและประกำศให้พนักงำนทุกท่ำนทรำบ
โดยทัว่ กัน เพือ่ เป็ นแนวปฏิบตั ิของสถำบัน ซึ่งโครงสร้ำงขององค์กรนั้นต้องมำจำกทุกสำนักวิชำ/
คณะ เพื่อที่จะให้ทุกสำนักวิชำ/ คณะ มีส่วนร่ วมในกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ และมีกำร
ประชุมในทุก ๆ เดือน ก่อนกำรประชุมน่ำจะมีกำรตรวจควำมปลอดภัยภำยในมหำวิทยำลัย ซึ่งจะ
หมุนเวียนไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ เพื่อที่จะได้ทรำบจุดเสี่ ยงและแก้ไขก่อนกำรเกิดอุบตั ิเหตุ อีกทั้ง
สถำบันกำรศึกษำ น่ำจะมีกำรจัดสัปดำห์ควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย เพื่อส่ งเสริ ม ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัย และถ่ำยทอดลงสู่ นกั ศึกษำให้มีควำมตระหนักด้ำนควำมปลอดภัยอีก
ด้วย
5) เริ่ มต้นจำกมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของสถำบัน และดำเนินกำรตำมกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัยในงำนที่เกี่ยวข้อง
6) กำหนดหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อม และเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน และขึ้นตรงต่อผูบ้ ริ หำร
7) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน ซึ่งอำจจะกำหนดเป็ นส่ วนหนึ่งของภำระงำนหรื อ KPI ของ
หน่วยงำนได้
8) สถำบันอุดมศึกษำควรส่ งเสริ มให้บุคลำกรทรำบถึง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนก่อน
9) กำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบ
10) จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแต่ละระดับภำยในสถำนศึกษำ
11) จัดให้มีกำรประเมินอันตรำย ศึกษำผลกระทบขอบสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้
ครอบคลุมพื้นทุกพื้นที่ของสถำนศึกษำ (มำตรำ 32 ของ พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ)
12) จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(มำตรำ 32 ของ พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ)
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13) จัดให้มีบริ หำร จัดกำร และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดในกฎกระทรวง (มำตรำ 8 ของ
พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ)
14) ควรใช้มำตรฐำนเดียวกับสถำนประกอบกิจกำรเอกชน ตำมมำตรำ 3 คือต้องมี
บทลงโทษเหมือนเอกชน
15) ควรมีกฎหมำยบังคับว่ำถ้ำมีบุคลำกรเกิน 100 คน ต้องมี จป.วิชำชีพ หรื อ จป.เทคนิค
ขั้นสู ง
16) จะต้องมีหน่วยงำนควำมปลอดภัยเฉพำะ และมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำ โดย
อำจำรย์ประจำสำมำรถเป็ นที่ปรึ กษำได้ และต้องมีค่ำตอบแทน
17) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้อำจำรย์ในสถำบันอุดมศึกษำขึ้นทะเบียนบริ กำรตรวจวัดด้ำน
สุ ขศำสตร์อุตสำหกรรม เป็ นวิทยำกรจัดฝึ กอบรมและให้คำปรึ กษำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน (หมวด 2)
18) ส่ งเสริ มสนับสนุนงบประมำณที่จะจัดให้มีกำรศึกษำวิจยั เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อกำรพัฒนำอำจำรย์ดำ้ นวิชำกำร และนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริ งชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงและสถำนประกอบกำร (หมวด 7)
19) ต้องวำงกรอบนโยบำยควำมปลอดภัยของสถำบันก่อน โดยนโยบำยที่สร้ำงขึ้น
จะต้องรวม ทั้ง 3 ส่ วน คือ บุคลำกรที่ปฏิบตั ิงำนในสถำบันอุดมศึกษำ นิสิตนักศึกษำ และชุมชมที่อยู่
ใกล้ รวมถึงพ่อค้ำแม่คำ้ ที่เข้ำมำดำเนินกิจกำรในสถำบันอุดมศึกษำ กำรดำเนินคล้ำยกับ จป.บริ หำร
ในสถำนประกอบกิจกำร จึงควรมีกำรจัดทำแผนงำนควำมปลอดภัย และควรมีจป.ระดับหัวหน้ำงำน
ในกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ
20) หน่วยงำนรำชกำรเช่น กองตรวจควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง
แรงงำน ควรประชำสัมพันธ์และอบรมให้ควำมรู ้กบั ผูบ้ ริ หำรของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกผูบ้ ริ หำร
ขำดควำมเข้ำใจในเรื่ องของ พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ พ.ศ. 2554
21) เน้นที่ฝ่ำยบริ หำร ตั้งแต่อธิกำรบดี ไปที่คณบดี และหัวหน้ำหน่วยงำนทรำบกฎหมำย
กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ และให้ผบู ้ ริ หำรออกนโยบำย หลังจำกนั้น ตั้งคณะกรรมกำรเฉพำะของงำน Safety
เพื่อเป็ นศูนย์กำรในกำรดำเนินกำร
22) ให้มีกำรทำโครงกำรเพื่อให้นกั ศึกษำ และอำจำรย์ ทรำบว่ำไม่ใช่วำ่ เรื่ องนี้ตอ้ งทำ
เฉพำะในโรงงำนเท่ำนั้น
23) มีกำรตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย โดย ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ มำกรองอธิกำรบดี และมี
บุคลำกรที่ร่วมงำนมำจำกทุกหน่วยงำนในมหำวิทยำลัย เพื่อจะได้กระจำยข้อมูลได้อย่ำงทัว่ ถึง
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24) ต้องให้อธิกำรรับรู ้ก่อนว่ำมีกฎหมำยฉบับนี้ และต้องรู ้เจตนำรมณ์ของกฎหมำย
เนื่องจำกในกฎหมำยไม่ได้บงั คับสถำบันอุดมศึกษำ โดยควรมีกำรชี้แจงในที่ประชุมอธิกำรบดีแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์ให้ทุกสถำบันรับรู ้
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับวิธีดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ที่จะทำให้ทุกสถำบันสำมำรถปฏิบตั ิตำม
พ.ร.บ. ควำมปลอดภัยฯ 2554 ได้ ทั้งสิ้ น 14 เรื่ องดังนี้
1) กำรส่ งเสริ มประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบถึงพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
2) มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3) กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
สถำบัน
4) หน่วยงำนรำชกำร เช่น กองตรวจควำมปลอดภัยแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุม้ ครอง
แรงงำน มำให้ควำมรู ้กบั ผูบ้ ริ หำรของสถำบันอุดมศึกษำ (อธิกำรบดี คณบดี หัวหน้ำหน่วยงำน)
เนื่องจำกผูบ้ ริ หำรขำดควำมเข้ำใจในเรื่ องของพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพ แวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
5) มีหน่วยงำนควำมปลอดภัยและมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำ และขึ้นตรงกับผูบ้ ริ หำร
6) จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
7) มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแต่ละระดับภำยในสถำนศึกษำ
8) เริ่ มนำร่ องจำกสถำบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตรอำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำ
9) สมัคร “สถำนศึกษำปลอดภัย” หรื อใช้กิจกรรมนี้เป็ นตัวกระตุน้
10) ให้นกั ศึกษำในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ดำเนินกำรเสมือนเป็ น จป.
วิชำชีพในกำรบริ หำรจัดกำร
11) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน อำจจะกำหนดเป็ นส่วนหนึ่งของ
ภำระงำนหรื อ KPI ของหน่วยงำน
12) ประเมินอันตรำย ศึกษำผลกระทบของสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ของสถำนศึกษำ
13) ควรใช้มำตรฐำนเดียวกับสถำนประกอบกิจกำรเอกชน
14) มีกำรตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย
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ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อหำฉันทำมติพบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อย
ละ 66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ มี 11 เรื่ อง ยกเว้น 3 เรื่ องคือ
1) ให้นกั ศึกษำในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ดำเนินกำรเสมือนเป็ น จป.
วิชำชีพในกำรบริ หำรจัดกำร
2) ควรใช้มำตรฐำนเดียวกับสถำนประกอบกิจกำรเอกชน
3) มีกำรตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ควำมถี่ และร้อยละของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับรู ปแบบของกำรบริ หำร
จัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ (n = 17)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ควำมถี่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
แนวทางทีจ่ ะทาให้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554
1. ส่ งเสริ มและประชำสัมพันธ์
5
100(17) 0.0(0) 0.0(0)
2. มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ
5
76.5(13) 17.6(3) 5.9(1)
3. กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย ฯ ของสถำบันก่อน
4
94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
4. หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ควำมรู ้กบั ผูบ้ ริ หำร
ของมหำวิทยำลัย
4
82.4(14) 11.8(2) 5.9(1)
5. มีหน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ และมีเจ้ำหน้ำที่
ปฏิบตั ิงำนประจำ และขึ้นตรงกับผูบ้ ริ หำร
3
76.5(13) 17.6(3) 5.9(1)
6. จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
2
94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
7. มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแต่ละระดับ
ภำยในสถำนศึกษำ
4
82.4(14) 11.8(2) 5.9(1)
8. เริ่ มนำร่ องจำกสถำบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตร
อำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำ
1
70.6(12) 23.5(4) 5.9(1)
9. สมัคร “สถำนศึกษำปลอดภัย” หรื อใช้กิจกรรมนี้เป็ น
ตัวกระตุน้
1
70.6(12) 29.4(5) 0.0(0)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
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ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
10. ใช้นกั ศึกษำในหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ
ดำเนินกำรเสมือนเป็ น จป. วิชำชีพในกำรบริ หำรจัดกำร
11. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำน
ควำมปลอดภัย ฯ ของแต่ละหน่วยงำนอย่ำงชัดเจน
กำหนด KPI ของหน่วยงำน
12. ประเมินอันตรำย ศึกษำผลกระทบของ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้ครอบคลุมพื้นทุกพื้นที่
ของสถำนศึกษำ
13. ควรใช้มำตรฐำนเดียวกับสถำนประกอบกิจกำร
เอกชน
14. มีกำรตั้งศูนย์ควำมปลอดภัย ฯ

รอบที่ 1
ควำมถี่

รอบที่ 2
เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

1

52.9(9) 23.5(4) 23.5(4)

1

82.4(14) 11.8(2) 5.9(1)

1

82.4(14) 11.8(2) 5.9(1)

1
1

58.8(10) 29.4(5) 11.8(2)
64.7(11) 23.5(4) 11.8(2)

2. รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
2.1 หน่วยงำนที่จะดำเนินกำร และรู ปแบบกำรดำเนินกำร
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญทั้ง 17 ท่ำน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
หน่วยงำนที่จะดำเนินกำร และรู ปแบบกำรดำเนินกำร ดังนี้
ท่ำนที่ 1 ต้องมีกำรตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำน ที่มีผบู ้ ริ หำรจำกทุกส่ วนงำน
มำร่ วมเป็ นอนุกรรมกำร โดยมีรองอธิกำรเป็ นประธำน กำรดำเนินงำน สำมำรถดำเนินงำนตำม
ระบบบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน คือ
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
2) ทบทวนสถำนกำรณ์ดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ตำมมำตรฐำน
3) เสนออธิกำรบดีเพื่อประกำศนโยบำยควำมปลอดภัยฯ
4) ประเมินผลจำกกำรทบทวนสถำนนะ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญ
5) ทำแผนงำน งบประมำณ กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
6) ดำเนินกำรตำมแผน
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7) ประเมินผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนเสนออธิกำร
8) ทบทวนผลกำรดำเนินงำน เพื่อปรับปรุ งนโยบำย และแผนงำน
ท่ำนที่ 2 ให้ควำมเห็นไว้วำ่
1) ในส่ วนของมหำวิทยำลัย ต้องมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ที่มีอธิกำรบดีเป็ น
ประธำน และมีกรรมกำรตำมกฎหมำยที่มำจำกทุกหน่วยงำน
2) ศูนย์ควำมปลอดภัย ที่มีรองอธิกำรบดีเป็ นผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ โดยมีกำรดำเนินกำร
ดูแลทั้งเรื่ องกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัยในมหำวิทยำลัย และ ด้ำนกำรบริ กำรวิชำกำร เช่น กำร
จัดอบรมให้กบั หน่วยงำนภำยนอก กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อหำรำยได้
เนื่องจำกเมื่อมีกำรตั้งศูนย์แล้วมีรำยได้เข้ำมำจะทำให้ผบู ้ ริ หำรเห็นประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจำก
กำรทำตำมกฎหมำย
ท่ำนที่ 3 หน่วยงำนที่จะดำเนินกำร ควรเป็ นกองอำคำรสถำนที่และบริ กำร หรื อ
หน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีให้ทำหน้ำที่ ซึ่งหน่วยงำนนี้จะทำหน้ำที่เหมือน
หน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกิจกำรตำมกฎกระทรวง กำหนดมำตรฐำนในกำรบริ หำร
และกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2549 ที่มี
หน้ำที่ 10 ข้อ
ท่ำนที่ 4 ให้ควำมเห็นไว้วำ่
1) หน่วยงำนที่ต้ งั ขึ้นมำจะต้องสำมำรถแจงงำนลงมำถึงในระดับคณะได้ เพื่อให้
คณบดีในแต่ละคณะนำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้
2) มีกำรตรวจควำมปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบตั ิงำน (Safety patrol)
3) หน่วยงำนนี้จะต้องมี ผูอ้ ำนวยกำรที่มีคุณสมบัติคือ เป็ นผูท้ ี่มีวฒ
ุ ิทำงด้ำน จป. หรื อ
ผ่ำนกำรอบรมจป.หัวหน้ำงำนเป็ นอย่ำงน้อย และมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน Safety มำก่อน
ท่ำนที่ 5 ภำควิชำที่มีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน สำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
ดำเนินกำรโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ที่มีหน่วยงำนอื่น ๆ เข้ำมำเป็ นกรรมกำร ร่ วมวำงแผนกำรดำเนินงำน ติดตำมและประเมินผล
ท่ำนที่ 6 ต้องตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยขึ้นมำ โดยคนที่จะเป็ นหัวหน้ำหน่วยงำนนี้
จะต้องจบทำงด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (อำจจะต้องมีควำมรู ้ดำ้ นอัคคีภยั ด้ำนสำรเคมี)
โดยมีกำรดำเนินกำรในภำพรวมทั้งมหำวิทยำลัย ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนสิ่ งแวดล้อม ระบบ
บำบัดน้ ำเสี ย ฉีดยุงด้วย
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ท่ำนที่ 7 หน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ หรื อศูนย์ควำมปลอดภัยใน
สถำบันอุดมศึกษำ ที่มีจป.วิชำชีพ โดยมีคณบดี หรื อรองคณบดีของทุกคณะมำเป็ นกรรมกำร
เพื่อที่จะช่วยในกำรสื่ อสำรข้อมูลต่ำง ๆ ได้อย่ำงทัว่ ถึงทุกคณะ
ท่ำนที่ 8 หน่วยงำนที่จดั ตั้งขึ้นมำควรเป็ นหน่วยงำนสนับสนุนที่มี Staff ดูแลโดยตรง
และขึ้นตรงกับผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด มีหน้ำที่เหมือน ค.ป.อ. ของสถำนประกอบกำรทุกประกำร
ท่ำนที่ 9 หน่วยงำนที่จะดำเนินกำรควรเป็ นส่ วนกลำงของมหำวิทยำลัยโดยอำจจัดเป็ น
ศูนย์หรื อคณะกรรมกำรอำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
เพื่อหน่วยงำนกลำงทำหน้ำที่รับผิดชอบกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ นโยบำย แผนงำน กำกับ
ดูแลกำรดำเนินกำร กำรประเมินกำรดำเนินงำนในรู ปแบบ PDCA นอกจำกนี้มีกำรประกำศ
หลักเกณฑ์ มำตรกำร และแนวทำงปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของนิสิต บุคลำกร ตลอดจนผูเ้ ข้ำมำติดต่อในสถำนศึกษำ และเพื่อให้
กำรดำเนินกำรเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพและเป็ นระบบ จึงควรดึงตัวแทนจำกทุกภำคส่ วนในรั้ว
มหำวิทยำลัย ได้แก่ คณะ วิทยำลัย สำนัก กอง สภำ โรงพยำบำลมหำวิทยำลัย โรงเรี ยนสังกัด
มหำวิทยำลัย สโมสรนิสิตคณะต่ำง ๆ เข้ำมำเป็ นคณะกรรมกำรหรื ออนุกรรมกำรในกำรนำไปสู่ กำร
ปฏิบตั ิให้มีควำมครอบคลุมมำกยิง่ ขึ้น ยิง่ ไปกว่ำนั้นเห็นควรจำเป็ นต้องจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยระดับวิชำชีพซึ่งเป็ นผูม้ ีควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรดำเนินกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เข้ำมำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยระดับวิชำชีพประจำสถำนศึกษำ
ในทำงกำรปฏิบตั ิควรมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงในสถำนศึกษำเพื่อนำมำกำหนดเป็ น
แนวทำงหรื อ “คู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ” เพื่อให้สอดคล้องและอ้ำงอิง พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ตำมวรรคหนึ่ง มำตรำที่ 8 เพื่อให้มีกำรบริ หำรจัดกำร
และดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และมำตรำ 32
เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุม กำกับ ดูแลกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ซึ่งได้กำหนดให้นำยจ้ำงดำเนินกำรฯ
ท่ำนที่ 10 กองบริ หำรงำนภำยใต้กำรควบคุม กำกับ ดูแลจำกผูบ้ ริ หำรสู งสุ ด โดย
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับงำนด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยใน
สถำบันอุดมศึกษำ และกระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกส่ วนงำนสำมำรถวิเครำะห์ และดำเนินงำนด้ำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในแต่ละส่ วนงำนได้เอง
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ท่ำนที่ 11 เป็ นหน่วยงำนแยกออกมำโดยเฉพำะ เพื่อให้สำมำรถกำหนดนโยบำย
ควบคุมติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยได้ มีงบประมำณในกำรบริ หำรจัดกำร/ ดำเนินงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำบันได้ และควรมีตวั แทนของแต่ละหน่วยงำนที่ดำเนินกำรร่ วมกัน (คล้ำย
ๆ กับกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย)
ท่ำนที่ 12 หน่วยงำนกองกลำงมหำวิทยำลัย ซึ่งถือเป็ นหน่วยงำนกลำงที่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ง่ำย ซึ่งกำรดำเนินงำน ได้แก่ กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรฯ กำรชี้บ่งอันตรำยและประเมิน
ควำมเสี่ ยง งำนเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยในกำรทำงำน (แยกตำมประเภทกลุ่มงำน) กำรควบคุมและ
กำกับติดต่อ รวมถึงกำรจัดทำรำยงำนด้ำนควำมปลอดภัย และสื่ อสำรข้อมูล/ประชำสัมพันธ์ให้ทุก
คนในองค์กรรับทรำบและเห็นควำมสำคัญ....
ท่ำนที่ 13 หน่วยงำนในระดับมหำวิทยำลัยในกำรกำหนดนโยบำยมำในระดับคณะ
ต่ำง ๆ เพื่อให้ปฏิบตั ิตำม
ท่ำนที่ 14 หน่วยงำนที่จะดำเนินกำร ถ้ำเป็ นของมหำวิทยำลัย.........จะอยูภ่ ำยใต้
หน่วยงำนบริ หำรงำนกลุ่มกำรเจ้ำหน้ำที่ และมีกำรดำเนินกำรควบคุมกับดูแลเกี่ยวกับบุคลำกร
ท่ำนที่ 15 หน่วยงำนที่ดำเนินกำร น่ำจะมีต้ งั คณะตรวจสอบติดตำม เปรี ยบเสมือน
หน่วยงำน Auditor ที่สำมำรถที่จะแนะนำ และประเมินผลกำรทำงำนได้ดว้ ย
ท่ำนที่ 16 หน่วยงำนที่จะเป็ นหน่วยดำเนินกำรควำมเป็ นควำมร่ วมมือกันระหว่ำงสำย
วิชำกำร โดยหลักสู ตรหรื อคณะนำนักศึกษำลงมือปฏิบตั ิร่วมกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบโดยตรงเช่น กองอำคำร ฯ กองบริ หำรงำนบุคคล งำนประชำสัมพันธ์ กองพัฒนำ
นักศึกษำ ฯลฯ มำกำรผลักดันให้เกิดองค์กรควำมปลอดภัยมำบริ หำรจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำตนเอง
และมีชมรมให้นกั ศึกษำมำร่ วมทำกิจกรรมกัน เกิดเป็ นเครื อข่ำยระหว่ำงคณะต่ำง ๆ
ท่ำนที่ 17 ควรตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย โดยมีกำรรวมตัวของคณบดีแต่ละ
คณะ ซึ่งอำจจะดำเนินกำรยำกเพรำะบริ บทของมหำวิทยำลัยแตกต่ำงกันรวมทั้งควรมีฝ่ำยอำคำร
สถำนที่ร่วมด้วย
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงำนที่จะดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ได้ท้ งั สิ้ น 4 หน่วยงำน ดังนี้
1) กองอำคำรสถำนที่
2) กำรตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
3) กองบริ หำรงำน
4) ภำควิชำที่มีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนสำขำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
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ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อยละ
66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ มีเพียงหน่วยงำนเดียวคือ กำรตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ในส่ วนของรู ปแบบกำรดำเนินกำร จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำ
จัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ได้ท้ งั สิ้ น 6
รู ปแบบ ดังนี้
1) หน่วยงำนควำมปลอดภัย ที่มีผอู ้ ำนวยกำรมีวฒ
ุ ิทำงด้ำน จป. หรื อผ่ำนกำรอบรม จป.
หัวหน้ำงำนเป็ นอย่ำงน้อย หรื อมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนในด้ำนควำมปลอดภัยมำก่อน
2) หน่วยงำนควำมปลอดภัย ที่มีผอู ้ ำนวยกำรมำจำกรองอธิกำรบดี
3) หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของสถำบันอุดมศึกษำโดย
มีอธิกำรบดีหรื องรองอธิกำรบดีเป็ นประธำน
4) หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของสถำบันอุดมศึกษำโดย
มีผบู ้ ริ หำรจำกทุกส่ วนงำนเป็ นคณะกรรมกำร
5) มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนประจำสถำนศึกษำ
6) กระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกส่ วนงำน
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อยละ
66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ มี 4 รู ปแบบ ดังนี้
1) หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของสถำบันอุดมศึกษำโดย
มีอธิกำรบดีหรื องรองอธิกำรบดีเป็ นประธำน
2) หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของสถำบันอุดมศึกษำโดย
มีผบู ้ ริ หำรจำกทุกส่ วนงำนเป็ นคณะกรรมกำร
3) มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนประจำสถำนศึกษำ
4) กระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกส่ วนงำน
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 4
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ตำรำงที่ 4 ควำมถี่ และร้อยละของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับรู ปแบบกำรดำเนินกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
(n = 17)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ควำมถี่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
หน่ วยงานดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานใน
สถาบันอุดมศึกษา
1. กองอำคำรสถำนที่
1
29.4(5) 52.9(9) 17.6(3)
2. หน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
13 100(17) 0.0(0)
0.0(0)
3. กองบริ หำรงำน
1
17.6(3) 64.7(11) 17.6(3)
4. ภำควิชำที่มีกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนสำขำ
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
1
47.1(8) 35.3(6) 17.6(3)
รูปแบบการดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานใน
สถาบันอุดมศึกษา
1. หน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ ที่มีผอู ้ ำนวยกำรมีวฒ
ุ ิ
ทำงด้ำน จป. หรื อผ่ำนกำรอบรม จป. หัวหน้ำงำน
เป็ นอย่ำงน้อย หรื อมีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนใน
ด้ำนควำมปลอดภัย ฯ มำก่อน
2 64.7(11) 23.5(4) 11.8(2)
2. หน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ มีรองอธิกำรบดีเป็ น
1
41.2(7) 47.1(8) 11.8(2)
ผูอ้ ำนวยกำร
3. หน่วยงำนควำมปลอดภัยมีคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัยฯ ของสถำบันอุดมศึกษำมีอธิกำรบดีหรื อ
3 94.1(16) 0.0(0)
5.9(1)
รองอธิกำรบดีเป็ นประธำน
4. หน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ ที่มีคณะกรรมกำร
ควำมปลอดภัย ฯ ของสถำบันอุดมศึกษำโดยมี
7
100(17) 0.0(0)
0.0(0)
ผูบ้ ริ หำรจำกทุกหน่วยงำนเป็ นคณะกรรมกำร
5. มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับ
วิชำชีพ ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
3 88.2(15) 11.8(2) 0.0(0)
6. กระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกหน่วยงำน
1 88.2(15) 5.9(1) 5.9(1)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
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2.2 หน่วยงำนใดที่จะควบคุมดูแลกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญทั้ง 17 ท่ำน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
หน่วยงำนที่จะควบคุมดูแล และรู ปแบบกำรควบคุมดูแล ดังนี้
ท่ำนที่ 1 หน่วยงำนที่จะควบคุมดูแลคือ คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ โดยกำร
ตรวจสอบตำมแผนงำนเมื่อมีกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ
ท่ำนที่ 2 คณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัยเป็ นผูค้ วบคุมดูแล โดยควบคุม
กำรดำเนินงำนทั้งหมด และผูอ้ ำนวยกำรศูนย์ควำมปลอดภัยต้องนำผลกำรดำเนินงำนแจ้งในที่
ประชุมคณะกรรมกำรฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัยทุกครั้ง
ท่ำนที่ 3 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ที่มำจำกตัวแทนของแต่ละหน่วยงำน โดยทำหน้ำที่ควบคุมดูแลเช่นเดียวกับหน้ำที่ของ ค.ป.อ.ใน
สถำนประกอบกิจกำรตำมกฎหมำย
ท่ำนที่ 4 ควรมีกำร Audit (ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก) เพื่อกำกับ
ดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
ท่ำนที่ 5 ฝ่ ำยงำนบริ หำรของคณะ มีหน้ำที่ควบคุมดูแลกำรดำเนินงำนด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน อำทิ กำรตรวจอุปกรณ์ดบั เพลิง กำรขอ
อนุญำตทำงำน กำรซ้อมแผนฉุกเฉิน เป็ นต้น
ท่ำนที่ 6 ควบคุมดูแลโดยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ควรมีกำรตรวจสอบในเรื่ อง
นี้ดว้ ย โดยมีกำรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใต้กระทรวงอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ท่ำนที่ 7 ให้ควำมเห็นไว้วำ่
1) กำรควบคุมภำยใน ควรเป็ นสภำมหำวิทยำลัย
2) กำรควบคุมภำยนอก ควรเป็ นสวัสดิกำรจังหวัด
3) ควรมีนโยบำยลงมำจำกกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ท่ำนที่ 8 หน่วยงำนกระทรวงแรงงำน หรื อ กระทรงอุดมศึกษำ ฯ ควบคุมเรื่ อง กำร
ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย และมีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน เป็ นรำยไตรมำส หรื อ
6 เดือน/ ครั้ง
ท่ำนที่ 9 หำกหมำยถึงหน่วยงำนที่จะควบคุมดูแลภำยในสถำนศึกษำควรจัดตั้งศูนย์
อำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันกำรศึกษำ
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นั้น ๆ ในกำรควบคุมกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดตำมที่กำหนดไว้ หำกแต่
หมำยถึงหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลภำยนอกอำจเป็ นศูนย์กลำงอำนวยกำรระดับประเทศสำหรับรับรอง
สถำบันกำรศึกษำที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนด
ท่ำนที่ 10 กองบริ หำรงำนภำยใต้กำรควบคุม กำกับ ดูแลจำกผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดเป็ น
หน่วยงำนควบคุม ให้แต่ละส่ วนงำนสำมำรถดำเนินงำนโคงกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยได้
ท่ำนที่ 11 ควบคุมดูแลควำมเสี่ ยงในทุกด้ำนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งในเรื่ องของ
สภำพแวดล้อม และสุ ขภำพของผูป้ ฏิบตั ิงำน
ท่ำนที่ 12 ควรมีกำรดำเนินงำนเช่นเดียวกับในภำคเอกชน เพรำะสถำบันอุดมศึกษำก็
เสมือนกับสถำนประกอบกำรหนึ่งเช่นกัน
ท่ำนที่ 13 หน่วยงำนที่จะควบคุมกำกับ น่ำจะเป็ น หน่วยงำนกองกำลง หรื อกอง
ตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ อำจจะระบุในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน กำหนดเป็ นเกณฑ์
สำคัญที่จะต้องรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกปี (ซึ่งหำกมีกำรกำหนดให้ทำชัดเจน เชื่อว่ำทุก
หน่วยงำนจะต้องจัดทำรำยงำนด้ำนนี้ดว้ ย) ซึ่งกำรควบคุมกำกับ ได้แก่
1) จัดให้มีกำรประเมินอันตรำย ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน
2) ศึกษำผลกระทบของสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในมหำวิทยำลัย
3) จัดทำแผนกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนและจัดทำแผนกำรควบคุมดูแลอำจำรย์/ นักศึกษำ/ พนักงำน
4) ส่ งผลกำรประเมินอันตรำย กำรศึกษำผลกระทบ แผนกำรดำเนินงำนและแผนกำร
ควบคุมตำมกฎหมำย
ท่ำนที่ 14 ควรตั้งเป็ นคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนขึ้นมำในระดับมหำวิทยำลัย โดยมีอธิกำรเป็ นประธำน และให้นโยบำย ควบคุม
ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ท่ำนที่ 15 มีหน้ำที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับฝ่ ำยอำคำรและสถำนที่ ฝ่ ำยบุคคล สวัสดิกำร
ของพนักงำนมหำวิทยำลัย คอยกับกับดูแลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยภำยในมหำวิทยำลัย กำร
ควบคุมดูแลเบื้องต้นคิดว่ำ กำรกระตุน้ ให้สถำบันอุดมศึกษำ ดำเนินงำนได้จริ งด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
และครบทุกประเด็นที่กฎหมำยกำหนด เริ่ มแรกก็น่ำจะเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้ทุกสถำบันตระหนักและ
เห็นควำมสำคัญด้ำนนี้
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ท่ำนที่ 16 บริ บทของมหำวิทยำลัยรัฐ กับมหำวิทยำลัยเอกชนแตกต่ำงกัน จึงขึ้นอยูก่ บั
กำรบริ หำรงำนของแต่ละองค์กร
ท่ำนที่ 17 หน่วยงำนที่ดูแลควรเป็ น ค.ป.อ. มหำวิทยำลัย ซึ่งเกิดจำกตัวแทนในแต่ละ
หน่วยงำน เพือ่ ดูแลในภำพร่ วมของมหำวิทยำลัย ส่ วนคณะและหน่วยงำนอื่น ๆ ก็ลอ้ รู ปแบบ ค.ป.อ.
มหำวิทยำลัย ในรู ปแบบ ค.ป.อ.หน่วยงำน เพื่อประสำนกำรดำเนินงำนให้เกิดกำรทำงำนร่ วมกัน
และเกิดช่องทำงกำรสื่ อสำรในช่องควำมปลอดภัยโดยเฉพำะ
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับหน่วยงำนที่จะควบคุมดูแลกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งสิ้ น 10 หน่วยงำน ดังนี้
1) ควบคุมดูแลโดยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2) ควบคุมดูแลโดยสภำมหำวิทยำลัย
3) ควบคุมดูแลโดยสวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัด
4) ควบคุมดูแลโดยฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัย
5) ควบคุมดูแลโดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน (ค.ป.อ.) ที่มีตวั แทนจำกตัวแทนของแต่ละหน่วยงำน
6) ควบคุมดูแลโดยหน่วยงำนภำยนอก
7) ควบคุมดูแลโดยกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
8) ควบคุมดูแลโดยกระทรวงแรงงำน
9) ควบคุมดูแลโดยศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน
10) ควบคุมดูแลโดยอธิกำรบดี
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อยละ
66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับหน่วยงำนที่จะควบคุมดูแลกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ มี 2 หน่วยงำน ดังนี้
1) ฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัย
2) คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
(ค.ป.อ.) ที่มีตวั แทนจำกตัวแทนของแต่ละหน่วยงำน
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 5
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ตำรำงที่ 5 ควำมถี่ และร้อยละของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับหน่วยงำนที่จะควบคุมดูแล
กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำ (n = 17)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ควำมถี่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
หน่ วยงานควบคุมดูแลหน่ วยงานดาเนินการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทางานในสถาบันอุดมศึกษา
1. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2 58.8(10) 35.3(6) 5.9(1)
2. สภำมหำวิทยำลัย
1 58.8(10) 35.3(6) 5.9(1)
3. สวัสดิกำรและคุม้ ครองแรงงำนจังหวัด
1
47.1(8) 35.3(6) 17.6(3)
4. ฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัย
2 76.5(13) 17.6(3) 5.9(1)
5. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ
4 94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
6. หน่วยงำนภำยนอก
1
35.3(6) 41.2(7) 23.5(5)
7. กระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
1
47.1(8) 41.2(7) 11.8(2)
8. กระทรวงแรงงำน
1
29.4(5) 41.2(7) 29.4(5)
9. ศูนย์อำนวยกำรควำมปลอดภัย ฯ
1 58.8(10) 35.3(6) 5.9(1)
10. อธิกำรบดี
1 64.7(11) 29.4(5) 5.9(1)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ

ประเด็นที่ 3 รูปแบบคู่มือการดาเนินงานตามมาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาและรูปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
1. รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
1.1 รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ แนะนำให้มีเนื้อหำในคูม่ ือตำม
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
ท่ำนที่ 1 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ “คูม่ ือควำมปลอดภัยควรเป็ นไปตำมสภำพกำรทำงำนของ
แต่ละมหำวิทยำลัย จะเน้นรู ปแบบทัว่ ไปให้สำมำรถใช้ได้ทุกส่ วนงำน โดยยึดรู ปแบบ มอก. 18001
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เป็ นแกนในกำรเขียนคู่มือขึ้นมำ และยึดแผนปฏิบตั ิงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในแต่ละปี เป็ นหลักด้วย”
ท่ำนที่ 2 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) ควำมรู ้เบื้องต้นเรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
2) หน้ำที่ขอคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย และ จป.
3) กำรปฏิบตั ิตวั กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน ไฟไหม้ สำรเคมี
รั่วไหล น้ ำท่วม กำรก่อกำรร้ำย
ท่ำนที่ 3 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ “เนื้อหำในคู่มือ น่ำจะประกอบไปด้วย
1) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) คณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ของสถำบัน
3) ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับห้องปฏิบตั ิกำร
4) ควำมปลอดภัยในกำรดำเนินงำนก่อสร้ำง
5) ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ เป็ นต้น
ท่ำนที่ 4 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) กำรตรวจสุขภำพประจำปี
2) กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3) กำรประเมินควำมเสี่ ยง
ท่ำนที่ 5 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) นโยบำย
2) กำรวำงแผน (กำรชี้บ่งอันตรำยและประเมินควำมเสี่ ยง + แผนงำน)
3) กำรนำไปปฏิบตั ิ
4) กำรควบคุม ตรวจสอบ ตรวจติดตำม
ท่ำนที่ 6 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) นโยบำยควำมปลอดภัย
2) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย
3) กำรชี้บ่งและประเมินควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน (แต่ละประเภทงำน)
4) ข้อกำหนดควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
5) ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกิจกรรมควำมปลอดภัยในสถำบัน
6) รำยงำนผลกำรประเมินระบบงำนฯ
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7) กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับงำนนั้น ๆ
8) บทลงโทษ
9) เอกสำรอื่น ๆ
ท่ำนที่ 7 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) นโยบำยด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) ข้อปฏิบตั ิควำมปลอดภัยทัว่ ไป (ที่บุคลำกรและนักศึกษำควรทรำบ)
3) กำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
4) คู่มือควำมปลอดภัยเฉพำะด้ำน ตำมควำมเสี่ ยงในสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่ง เช่น
คู่มือควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในห้องปฏิบตั ิกำรทำงเคมี คู่มือควำมปลอดภัยในกำรทำงำนกับ
เครื่ องจักร
ท่ำนที่ 8 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ประกอบด้วยปัจจัยด้ำนสิ่ งแวดล้อม
2) กำรสำรวจปัญหำ
3) กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ย
4) ขั้นตอนในกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย (Procedure)
ท่ำนที่ 9 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ภำรกิจ และนโยบำย
2) บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
3) กำหนดขอบข่ำยพื้นที่ที่ตอ้ งกำเนินกำรทั้งหมดของสถำนศึกษำ ร่ วมถึงหน้ำที่
ผูร้ ับผิดชอบของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
4) กำรบริ กำรจัดกำรปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนทัว่ ไป
5) กำรบริ กำรจัดกำรปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเฉพำะ
ด้ำน ขึ้นอยูก่ บั ควำมเสี่ ยงที่ได้จำกกำรประเมินอันตรำย
6) แผนฉุกเฉินต่ำง ๆ จำแนกตำมควำมเสี่ ยง เช่น แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั แผน
ฉุกเฉินกรณี สำรเคมีหกรั่วไหล (ห้องปฏิบตั ิกำร) แผนฉุกเฉินกรณี รังสี รั่วไหล แผนป้องกันและ
บรรเทำภัยจำกแผนดินไหวและอำคำรถล่ม (กรณี สถำนศึกษำอยูใ่ นพื้นที่เสี่ ยง) หรื อแผนปฏิบตั ิกำร
ป้องกันอุทกภัย (กรณี พ้นื ที่เคยมีประวัติน้ ำท่วม)
7) สรุ ปสำระสำคัญของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
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ท่ำนที่ 10 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) นโยบำยอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) ควำมปลอดภัยในอำคำร อัคคีภยั / กำรฝึ กซ้อมเหตุฉุกเฉิน
3) ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงและเครื่ องจักรกลภำยในมหำวิทยำลัย
4) ควำมปลอดภัยในสำนักงำนและห้องปฏิบตั ิกำร
ท่ำนที่ 11 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดดังนี้
1) บทนำ – คูม่ ือนี้คืออะไร
2) อธิบำยกฎหมำยให้เข้ำใจง่ำย
3) เกณฑ์กำรประเมินตำมกฎหมำย
4) กำรประเมินและแปลผล
5) ข้อบังคับ
ท่ำนที่ 12 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำเฉพำะหัวข้อที่เกี่ยวข้องและสำคัญกับ
สถำบันอุดมศึกษำ
ท่ำนที่ 13 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) บทบำทผูน้ ำองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
3) กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
4) กำรชี้บ่งอันตรำยและกำรประเมินควำมเสี่ ยง
5) ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
ท่ำนที่ 14 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) กำรจรำจร เน้นเรื่ องพฤติกรรม ทำอย่ำงไรให้ตระหนัก
2) ควำมเครี ยด
3) ภัยสังคม กำรทะเลำะวิวำท
4) จิตวิทยำสังคม
5) ถ้ำมีโรงพยำบำลหรื อคณะทำงกำรแพทย์ ต้องมีกำรเน้นในเรื่ องกำรแพร่ กระจำย
ของโรค โดยมีนโยบำยที่ชดั เจน
ท่ำนที่ 15 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ กองตรวจควำมปลอดภัยแรงงำนได้มีกำรจัดทำคู่มือบริ หำร
จัดควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยฯ สำหรับหน่วยงำนรำชกำรแล้ว ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำถือเป็ น
หน่วยงำนดังกล่ำว สำมำรถนำแนวทำงจำกคู่มือไปใช้ได้เลย โดยในคู่มือดังกล่ำวประกอบไปด้วย
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1) กำรแต่งตั้งบุคคล หรื อคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ฯ
2) กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย
3) กำรวำงแผนงำน งบประมำณ ควำมปลอดภัย
4) กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยตำมแผนงำน
5) ประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
6) ทบทวนผลกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
ท่ำนที่ 16 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ ควรมีเนื้อหำดังนี้
1) กำรตั้งคณะทำงำน
2) แนวทำงกำรดำเนินกำรเป็ นลักษณะ Flow chart ตั้งแต่เริ่ มต้น เช่น กำรตั้ง
คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน กำรจัดประชุมต้องทำ
อย่ำงไร
3) แนวทำงกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน มีวิธีติดตำมอย่ำงไร
4) ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรดำเนินกำร
5) ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในเรื่ องที่เกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำ เช่น ไฟฟ้ำ
อัคคีภยั สำรเคมี กำรยศำสตร์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดควำมตระหนักถึงอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นใน
สถำบันอุดมศึกษำ
ท่ำนที่ 17 ให้ขอ้ แนะนำว่ำ อันดับแรกควรประกอบด้วยทุกขั้นตอนกำรดำเนินงำนใน
ข้อ 3 และควรมีหวั ข้อดังต่อไปนี้
1) นโยบำย
2) ควำมรู ้ทวั่ ไป
3) บทลงโทษของมหำวิทยำลัย และของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4) แผนที่เฝ้ำระวัง
5) แผนผังขั้นตอนกำรดำเนินงำน
6) ผูร้ ับผิดชอบ (รำยชื่อคณะอนุกรรมกำร และเบอร์โทรศัพท์ของประธำน และ
เลขำนุกำร)
ข้อควรพิจำรณำในกำรจัดทำคู่มือ
1) เนื้อหำไม่เยอะ ขนำดกะทัดรัด
2) เน้นที่เป็ นบริ บทเฉพำะของสถำบันตนเอง
3) ควรมีขอ้ กฎหมำย และวิธีกำรปฏิบตั ิที่ชดั เจน
4) ควำมเสี่ ยงโดยรวมทั้งหมด เพื่อให้พิจำรณำปฏิบตั ิเอง
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จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหำในคู่มือกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ได้ท้ งั สิ้ น 15 เรื่ อง ดังนี้
1) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
2) โครงสร้ำง และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
3) ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
4) ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
5) กฎหมำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ
สถำบันอุดมศึกษำ และบทลงโทษ
6) แผนฉุกเฉิน (อัคคีภยั สำรเคมีรั่วไหล น้ ำท่วม แผ่นดินไหว)
7) ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงและเครื่ องจักร
8) กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน
9) แผนที่เฝ้ำระวัง
10) ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่
11) แผนงำน งบประมำณกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
12) ประเมินผลกำรดำเนินงำน
13) ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
14) กำรดำเนินกำรตำมแผน
15) ขั้นตอนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อยละ
66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับเนื้อหำในคูม่ ือกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มี 13 เรื่ อง ดังตำรำงที่ 6
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ตำรำงที่ 6 ควำมถี่ ร้อยละของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับเนื้อหำในคู่มือ (n = 17)
รอบที่ 1
รอบที่ 2
ควำมถี่ เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
เนื้อหาตาม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554
1. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
9
100(17) 0.0(0) 0.0(0)
2. โครงสร้ำง และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำม
ปลอดภัย ฯ
6 94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
3. ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
4 94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
4. ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
3 88.2(15) 5.9(1) 5.9(1)
5. กฎหมำยควำมปลอดภัย ฯ และบทลงโทษ
5
100(17) 0.0(0) 0.0(0)
6. แผนฉุกเฉิน ต่ำง ๆ
4 94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
7. ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงและเครื่ องจักร
3 88.2(15) 5.9(1) 5.9(1)
8. กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน
6 94.1(16) 5.9(1) 0.0(0)
9. แผนที่เฝ้ำระวัง
1 58.8(10) 35.3(6) 5.9(1)
10. แผนงำน งบประมำณกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย 2 70.6(12) 23.5(4) 5.9(1)
11. ประเมินผลกำรดำเนินงำน
2 94.1(16) 0.0(0) 5.9(1)
12. ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
1 88.2(15) 5.9(1) 5.9(1)
13. กำรดำเนินกำรตำมแผน
1 88.2(15) 5.9(1) 5.9(1)
14. ขั้นตอนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ
1 82.4(14) 11.8(2) 5.9(1)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ

1.2 รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนเพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
ผลกำรศึกษำในรอบแรกพบว่ำ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ แนะนำให้มีเนื้อหำในคูม่ ือเพิ่มเติมจำก
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
1) เรื่ องอบำยมุข กับเรื่ องอุบตั ิภยั (อุบตั ิเหตุ)
2) กำรจัดกำรขยะ โดยเน้นที่ขยะอันตรำย (เนื่องจำกมีกลุ่มแม่บำ้ นที่ตอ้ งได้รับสัมผัส)
3) กำรยศำสตร์ของพนักงำนสำนักงำน
4) อุบตั ิเหตุ โดยเน้นที่แผนกช่ำง (กองอำคำร) เนื่องจำกมีลกั ษณะงำนที่ตอ้ งทำงำน
กับไฟฟ้ำ ทำงำนบนที่สูง งำนซ่อมแซมต่ำง ๆ
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5) มำตรกำรควำมปลอดภัย ฯ สำหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของสถำบันอุดมศึกษำ เช่น
นักศึกษำ แหล่งฝึ กสหกิจศึกษำ/แหล่งฝึ กประสบกำรณ์วชิ ำชีพ และร้ำนค้ำ
6) เรื่ องของกำรสื่ อสำรควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัย
7) แนวทำงกำรผลิตบัณฑิต กำรจัดทำวิจยั กำรบริ กำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุ งศิลป
วัฒนำธรรม ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
8) เรื่ องอำชญำกรรม สำหรับสถำบันอื่น ๆ อำจใช้วิธีกำรระดมสมองเพื่อหำจุดอ่อน
และนำจุดอ่อนนั้นมำสร้ำงเป็ นจุดแข็ง
9) แค่ทำตำมกฎหมำยก็เยอะแล้ว เพียงพอแล้ว
10) ควำมปลอดภัยในชีวิตประจำวันภำยในสถำนศึกษำ กำรสวมใส่หมวกกันน็อค
11) University road safety
12) มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำดภำยในมหำวิทยำลัย
13) ให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยช่วยตรวจกำรใส่หมวกกันน็อคสำหรับผูใ้ ช้รถ
จักยำนยนต์ถำ้ ไม่ใส่ กไ็ ม่สำมำรถขับรถเข้ำมำในสถำบันอุดมศึกษำได้
14) ควรให้สถำบันกำรศึกษำมีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
15) ควรมีประเด็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยนอกงำน กำรจัดกำรด้ำนภัยพิบตั ิ
เช่น น้ ำท่วม ไฟไหม้ เป็ นต้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวขึ้นสถำบันอุดมศึกษำจะสำมำรถเป็ นที่
พึ่งพิงให้กบั ประชำชนได้
16) ควำมปลอดภัยนอกงำน
17) นวัตกรรมเกี่ยวกับงำนด้ำนควำมปลอดภัยที่สำมำรถนำมำใช้ในชีวิตประจำวัน
เน้นแต่ละสภำพพื้นที่ของแต่ละสถำบัน ฯ เนื่องจำกบริ บทบำงที่อำจแตกต่ำงกัน
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบ
ประเด็น และให้รหัส ได้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหำในคูม่ ือเพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ได้ท้ งั สิ้ น 11 เรื่ อง ดังนี้
1) ทำตำมกฎหมำยก็เพียงพอแล้ว
2) กำรยศำสตร์ของพนักงำนสำนักงำน
3) อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
4) ควำมปลอดภัยทำงถนน
5) กำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนปี ละ 1 ครั้ง
6) ควำมปลอดภัยนอกงำน
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7) อบำยมุข
8) อำชญำกรรม
9) มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อ หรื อโรคระบำด
10) มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
11) ควำมเครี ยด จิตวิทยำสังคม
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกิน
ร้อยละ 66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับเนื้อหำในคู่มือเพิม่ ตำมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มี 8 เรื่ อง ดังตำรำงที่ 7
ตำรำงที่ 7 ควำมถี่ ร้อยละของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับเนื้อหำในคู่มือเพิม่ เติมจำก
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ.
2554 (n = 17)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
1. ทำตำมกฎหมำยก็เพียงพอแล้ว
2. กำรยศำสตร์ของพนักงำนสำนักงำน
3. อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
4. ควำมปลอดภัยทำงถนน
5. กำรตรวจสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนปี ละ 1 ครั้ง
6. ควำมปลอดภัยนอกงำน
7. อบำยมุข
8. อำชญำกรรม
9. มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อ หรื อโรคระบำด
10. มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
11. ควำมเครี ยด จิตวิทยำสังคม

รอบที่ 1
ควำมถี่
4
1
2
4
1
2
1
2
2
1
1

เห็นด้วย
70.6(12)
70.6(12)
88.2(15)
88.2(15)
58.8(10)
70.6(12)
64.7(11)
52.9(9)
76.5(13)
70.6(12)
82.4(14)

รอบที่ 2
เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
17.6(3) 11.8(2)
17.6(3) 11.8(2)
0.0(0) 11.8(2)
0.0(0) 11.8(2)
31.1(5) 11.8(2)
17.6(3) 11.8(2)
23.5(4) 11.8(2)
35.3(6) 11.8(2)
11.8(2) 11.8(2)
17.6(3) 11.8(2)
6.3(1) 11.8(2)

จำกผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยเกินร้อยละ
66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ สรุ ปดัง ภำพที่ 15

รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ
1) กำรตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบัน
อุดมศึกษำ เพื่อดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
2) มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของ
สถำบันอุดมศึกษำโดยมีอธิกำรบดี หรื อ
รองอธิกำรบดีเป็ นประธำน
3) มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของ
สถำบัน อุดมศึกษำโดยมีผบู ้ ริ หำรจำกทุกส่ วนงำน
เป็ นคณะกรรมกำร
4) มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับ
วิชำชีพ ดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
ประจำสถำนศึกษำ
5) กระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกส่ วนงำน

แนวทำงกำรปฏิบตั ิตำมพ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ
1) ส่ งเสริ มและประชำสัมพันธ์
2) มี คปอ.
3) กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยฯ
4) หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูลผูบ้ ริ หำร
5) มีหน่วยงำน และมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำ
6) จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
7) มี จป. ทุกระดับ
8) นำร่ องจำกสถำบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตร
อำชีวอนำมัยฯ
9) สมัคร “สถำนศึกษำปลอดภัย”
10) กำหนด KPI ด้ำนควำมปลอดภัย
11) ประเมินสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน

1) กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน
2) มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำด
3) กำรจัดกำรภำวะควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน
4) แผนงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ
5) ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
6) บุหรี่ สุ รำ ยำเสพติด
7) มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
โดยเฉพำะ
8) อุบตั ิเหตุทำงถนนในสถำบันอุดมศึกษำ
9) กำรยศำสตร์ (ท่ำทำงในกำรทำงำนในสำนักงำน)
10) ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร กำหนด
COSHH form

ภำพที่ 15 สรุ ปผลกำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำที่ผำ่ นฉันทำมติ

2. รู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ

1. กำรดำเนินกำรในสถำบันอุดมศึกษำ
นอกเหนือจำก พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ

ผลกำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
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ภำพที่ 15 (ต่อ)

1) นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
2) โครงสร้ำง และหน้ำที่ของ ค.ป.อ.
3) ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
4) ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
5) กฎหมำยควำมปลอดภัย ฯ และบทลงโทษ
6) แผนฉุ กเฉิ น ต่ำง ๆ
7) ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงและเครื่ องจักร
8) กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน
9) ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่
10) แผนงำน งบประมำณกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
11) ประเมินผลกำรดำเนินงำน
12) ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
13) กำรดำเนินกำรตำมแผน
14) ขั้นตอนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ

เนื้อหำในคู่มือตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ

รู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2) กำรยศำสตร์ของพนักงำนสำนักงำน
3) อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
4) ควำมปลอดภัยทำงถนน
5) ควำมปลอดภัยนอกงำน
6) มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อ หรื อโรคระบำด
7) มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
8) ควำมเครี ยด จิตวิทยำสังคม

สำธำรณะ
3) โปรแกรมอธิ บำยวิธีกำรใช้ กำหนดบทบำทของผูท้ ี่
เข้ำถึงข้อมูลในระบบได้ โดยพิจำรณำตำมบทบำท
หน้ำที่ ซึ่ งบำงข้อมูลอำจเป็ นข้อมูลเฉพำะของแต่ละ
บุคคล มีระบบ 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
4) โปรแกรมที่พฒั นำเป็ นรู ปแบบ Online/ Database ที่
ปรับให้ ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลำ
5) รู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ Excel file สำมำรถ
กรอกข้อมูลเชิงปริ มำณ วิเครำะห์ขอ้ มูลและแปลผลได้
ทันที
6) Google form ที่สำมำรถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งข่ำว
แจ้งเหตุได้

เนื้อหำในคู่มือเพิม่ เติมจำก พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย ฯ 1) รู ปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
2) โปรแกรมที่สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์
ยฯ
ปลอดภั
เพียงพอแล้ว
1) ทำตำมกฎหมำยก็

รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ

3. รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ และรู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ผลกำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ (ต่อ)
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2. รู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ผลกำรศึกษำในรอบแรก พบว่ำผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ แนะนำเกี่ยวกับรู ปแบบของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถดำเนินกำรประเมินว่ำต้องดำเนินกำรเรื่ องอะไรบ้ำง
และดำวน์โหลดคู่มือได้อย่ำงสะดวก ไว้ดงั นี้
ท่ำนที่ 1 รู ปแบบ Inter active และบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินได้ตลอด อำจสำมำรถใช้กบั
Smart phone ได้เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน
ท่ำนที่ 2 สะดวกขึ้น อยำกได้ที่สำมำรถทำแล้วครอบคลุมทุกเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
ท่ำนที่ 3 กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วย คงมีควำมสะดวกมำขึ้นแน่นอน แต่
ทั้งนี้ท้ งั นั้นแนะนำให้ศึกษำระบบกำรใช้งำนที่รองรับ ของแต่ละสถำบันกำรศึกษำด้วย และ
โปรแกรมที่สร้ำงขึ้นมำน่ำจะมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนได้เลยว่ำอยูใ่ นระดับใด บกพร่ องส่ วน
ไหน เพื่อที่จะได้นำเสนอทำงทีมผูบ้ ริ หำรมหำวิทยำลัยต่อไป
ท่ำนที่ 4 สะดวกขึ้น เพื่อเป็ นตัวอย่ำงและแนวปฏิบตั ิที่ดี (Best practice) อยำกให้อยูใ่ น
รู ปแบบของ Application ต่ำง ๆ ที่เข้ำใช้ได้ง่ำยในชีวิตประจำวัน
ท่ำนที่ 5 สะดวก ต่อกำรประเมิน และรู ปแบบกำรดำวน์โหลดควรอยูใ่ นสถำนะสำธำรณะ
ที่ทุกคนสำมำรถดำวน์โหลดได้ (ถ้ำไม่เป็ นกำรละเมิดควำมคิดทำงปัญญำ)
ท่ำนที่ 6 ก็น่ำจะสะดวกขึ้น เพรำะทำให้ผปู ้ ฏิบตั ิงำนสำมำรถอ่ำนและประเมินได้เองว่ำสิ่ ง
ใดที่ดำเนินกำรแล้วตำมกฎหมำย สิ่ งใดยังไม่ได้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย และอยำกให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ที่อ่ำนและเข้ำใจได้ง่ำย อำจมีบำงเรื่ องที่ตอ้ งมีกำรกำกับติดตำม หรื อตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนใน
สถำบันอุดมศึกษำอื่น ๆ ประกอบ
ท่ำนที่ 7 กำรสร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้กำรดำเนินกำรจัดกำรปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงเป็ นระบบและสะดวกมำกยิง่ ขึ้น
โปรแกรมดังกล่ำวควรอธิบำยวิธีกำรใช้ กำหนดบทบำทของผูท้ ี่เข้ำถึงข้อมูลในระบบได้ โดย
พิจำรณำตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่งบำงข้อมูลอำจเป็ นข้อมูลเฉพำะของแต่ละบุคคล นอกจำกนี้
โปรแกรมควรน่ำดึงดูทนั สมัย มีระบบ 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
ท่ำนที่ 8 สะดวกขึ้น อยำกให้พฒั นำในรู ปแบบ Online/ Database ที่ Update ให้ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลำ
ท่ำนที่ 9 ทำเป็ น Application ในโทรศัพท์ จะสะดวกที่สุด และเป็ น App ที่สำมำรถ
อัพเดทได้ตลอดเวลำ เพื่อที่จะได้ติดตำมผล และสำมำรถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
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ท่ำนที่ 10 สะดวกขึ้น ใน รู ปแบบ Electronic file อำทิ Excel file สำมำรถกรอกข้อมูลเชิง
ปริ มำณ วิเครำะห์ขอ้ มูลและแปลผลได้ทนั ที
ท่ำนที่ 11 ในรู ปแบบ Line application (Official)
ท่ำนที่ 12 Web site ที่ดำวน์โหลดเป็ นไฟล์ PDF ได้ หรื อสำมำรถเปิ ดอ่ำนได้จำก
โทรศัพท์มือถือ โดยเป็ นโปรแกรมที่สร้ำงขึ้นมำสำหรับโทรศัพท์มือถือ
ท่ำนที่ 13 มี Google form ที่สำมำรถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งข่ำว แจ้งเหตุได้หำกมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ มีควำมสะดวกเพิ่มมำกขึ้น
หำกแต่ตอ้ งมีกำรอัพเดตข้อมูลกฎหมำยที่สอดคล้องให้เป็ นปัจจุบนั และควรอยูใ่ นรู ปแบบ
Application บนมือถือ ที่สำมำรถดูหรื ออับโหลดหรื อดำวน์โหลดข้อมูลได้ง่ำย ทุกที่ ทุกเวลำ โดย
กำรทำงำนของโปรแกรมควรเป็ นในรู ปแบบที่เข้ำใจง่ำย มีตวั อย่ำง สำมำรถปฏิบตั ิได้ทนั ที
ท่ำนที่ 14 รู ปแบบที่สำมำรถใส่ ขอ้ มูลลงในโปรแกรม เพือ่ ดูวำ่ มีควำมเสี่ ยงด้ำนใด โดย
โปรแกรมนี้ให้ไปอยูห่ น้ำ Website ของมหำวิทยำลัย ถ้ำมีศูนย์ควำมปลอดภัยแล้ว ให้อยูห่ น้ำ
Website ของศูนย์ ฯ
ท่ำนที่ 15 ถ้ำให้สะดวกที่สุดก็ตอ้ งเป็ น Application
ท่ำนที่ 16 สะดวกขึ้นแน่นอน และอยำกให้มีควำมมัน่ คง ถำวร ถ้ำหำกมีกำรปรับเปลี่ยน
กฎหมำยก็อยำกให้มีกำรปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั เสมอ และอยำกให้เป็ นในรู ปแบบ Application ที่
บันทึกผลได้ มีกำรติดตำมผลได้ หรื ออำจจะเป็ นในรู ปแบบโปรแกรม Access
ท่ำนที่ 17 เห็นด้วยที่จะมีระบบโปรแกรมนี้ มำช่วยในกำรบริ หำรจัดกำร ทั้งนี้ อำจจะมี
กำรให้แต่ละมหำวิทยำลัยมีระบบกำรประเมินงำนด้ำนควำมปลอดภัยนี้ อยูใ่ นระบบกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำด้วย และมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินตำมกฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ ทุกมหำวิทยำลัย
ควรมีแนวทำงหรื อมำตรฐำนดำเนินงำนเดียวกัน (เช่นเดียวกับกำรดำเนินงำนประเมินหลักสู ตรมหำวิทยำลัย) และมีคู่มือปฏิบตั ิงำนที่ทุกมหำวิทยำลัยสำมำรถนำไปปฏิบตั ิตำมได้ง่ำย คล้ำย ๆ กับ
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็ นต้น
จำกข้อแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญในรอบแรก เมื่อนำมำจัดหมวดหมู่ กำหนดกรอบประเด็น
และให้รหัส ได้ขอ้ แนะนำเกี่ยวกับรู ปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำ
สำมำรถดำเนินกำรประเมินว่ำต้องดำเนินกำรเรื่ องอะไรบ้ำง และดำวน์โหลดคู่มือได้อย่ำงสะดวก
ทั้งสิ้ น 7 รู ปแบบ ดังนี้
1) รู ปแบบแอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือ
2) รู ปแบบโปรแกรมที่สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์สำธำรณะ
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3) โปรแกรมมีกำรอธิบำยวิธีใช้งำน กำหนดบทบำทของผูท้ ี่เข้ำถึงข้อมูลในระบบได้ โดย
พิจำรณำตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่งบำงข้อมูลอำจเป็ นข้อมูลเฉพำะของแต่ละบุคคล มีระบบ 2 ภำษำ ทั้ง
ภำษำไทยและอังกฤษ
4) โปรแกรมที่พฒั นำเป็ นรู ปแบบ Online/ Database ที่ Update ให้ทนั สมัยอยู่
ตลอดเวลำ
5) รู ปแบบ Electronic file อำทิ Excel file สำมำรถกรอกข้อมูลเชิงปริ มำณ วิเครำะห์
ข้อมูลและแปลผลได้ทนั ที
6) มีระบบ Google form ที่สำมำรถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งข่ำว แจ้งเหตุได้
7) รู ปแบบโปรแกรม Access
ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 เพื่อฉันทำมติ พบว่ำ เรื่ องที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเห็นด้วยไม่ถึง
ร้อยละ 66 ของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชำญ เกี่ยวกับรู ปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้
สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถดำเนินกำรประเมินว่ำต้องดำเนินกำรเรื่ องอะไรบ้ำง และดำวน์โหลดคู่มือ
ได้อย่ำงสะดวก มี 1 รู ปแบบ คือ รู ปแบบโปรแกรม Access รำยละเอียดดังตำรำงที่ 8
ตำรำงที่ 8 ควำมถี่ ร้อยละ ของควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเกี่ยวกับรู ปแบบของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (n = 17)

ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
1. รู ปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
2. โปรแกรมที่สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์
สำธำรณะ
3. โปรแกรมอธิบำยวิธีกำรใช้ กำหนดบทบำทของผูท้ ี่
เข้ำถึงข้อมูลในระบบได้ โดยพิจำรณำตำมบทบำท
หน้ำที่ ซึ่งบำงข้อมูลอำจเป็ นข้อมูลเฉพำะของแต่ละ
บุคคล มีระบบ 2 ภำษำ ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
4. โปรแกรมที่พฒั นำเป็ นรู ปแบบ Online/ Database
ที่ปรับให้ ทันสมัยอยูต่ ลอดเวลำ

รอบที่ 1
ควำมถี่
7

รอบที่ 2
เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย
94.1(16) 5.9(1) 0.0(0)

3

88.2(15) 0.0(0) 11.8(2)

1

70.6(12) 17.6(3) 11.8(2)

2

82.4(14) 17.6(3) 0.0(0)
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ตำรำงที่ 8 (ต่อ)
ข้อเสนอแนะจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
5. รู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ Excel file
สำมำรถกรอกข้อมูลเชิงปริ มำณ วิเครำะห์ขอ้ มูลและ
แปลผลได้ทนั ที
6. Google form ที่สำมำรถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้ง
ข่ำว แจ้งเหตุได้
7. รู ปแบบโปรแกรม Access

รอบที่ 1
ควำมถี่

รอบที่ 2
เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย

1

70.6(12) 17.6(3) 11.8(2)

1
1

70.6(12) 17.6(3) 11.8(2)
52.9(9) 35.3(6) 11.8(2)

ระยะที่ 2 ผลการพัฒนารู ปแบบการดาเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
จำกผลกำรศึกษำกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นำมำพัฒนำ
เป็ นระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีผลกำรศึกษำของ คู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผลกำรประเมินควำม
เหมำะสมของคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ และกำรออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ดังนี้
คู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
สาหรับสถาบันอุดมศึกษา
ผูว้ ิจยั สร้ำงคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ในรู ปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ดังนี้
1.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ

82
1.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
1.3 กำรจัดทำนโยบำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
1.4 กำรอบรมผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรำทงำน
1.5 กำรตรวจสุ ขภำพบุคลำกร
1.6 สัญลักษณ์เตือนอันตรำย และเครื่ องหมำยเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
1.7 อุปกรณ์คุม้ ควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
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ภำพที่ 16 ตัวอย่ำงคู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร
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2. คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 4 หัวข้อ
ดังนี้
2.1 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันและระงับอัคคีภยั
2.2 กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ
2.3 กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง
2.4 กำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร

ภำพที่ 17 ตัวอย่ำงคู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัย
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3. คูม่ ือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้
3.1 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนด้ำนควำมร้อน แสงสว่ำง
และเสี ยง
3.2 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนด้ำนสำรเคมีอนั ตรำย
3.3 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในที่อบั อำกำศ
3.4 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนด้ำนรังสี ชนิดก่อไอออน
3.5 กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนด้ำนงำนประดำน้ ำ
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ภำพที่ 18 ตัวอย่ำงคู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
4. คู่มือกำรดำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
4.1 ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
4.2 กำรป้องกันโรคระบำดในสถำบันอุดมศึกษำ
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4.3
4.4
4.5
4.6

กำรยศำสตร์ (ท่ำทำงกำรทำงำนในสำนักงำน)
กำรจัดกำรควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน
กำรจรำจรในสถำบันอุดมศึกษำ
บุหรี่ สุ รำ ในสถำบันอุดมศึกษำ

ภำพที่ 19 ตัวอย่ำงคู่มือกำรดำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย ฯ พ.ศ. 2554
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ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
1. ตรวจควำมเหมำะสมของคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อม ในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำโดยผูว้ ิจยั นำคูม่ ือ ฯ ไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ 5
ท่ำน พิจำรณำควำมเหมำะสมของคู่มือ ฯ พบว่ำ ผูท้ รงคุณวุฒิมีควำมเห็นต่อเนื้อหำของคู่มือกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำในภำพรวมในระดับมำก ( X = 3.76, S.D. = 0.67) และด้ำนรู ปแบบของคู่มือกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม ในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำในภำพรวมในระดับมำกเช่นกัน ( X = 4.05, S.D. = 0.11) รำยละเอียดนำเสนอดัง
ตำรำงที่ 9
ตำรำงที่ 9 ระดับควำมเหมำะสมของคู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ

ด้ านเนื้อหา
1. ควำมเหมำะสมในกำรเรี ยงลำดับเนื้อหำ
2. ควำมถูกต้องของเนื้อหำ
3. ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกับกลุ่มเป้ำหมำย
4. ควำมเหมำะสมของปริ มำณเนื้อหำ
5. เนื้อหำของคูมืออ่ำนและเข้ำใจง่ำย
สรุ ปด้ำนเนื้อหำ
ด้ านรูปแบบ
1. รู ปแบบคู่มือมีควำมน่ำสนใจ
2. ควำมเหมำะสมของขนำดตัวอักษร
3. ควำมเหมำะสมของสี ตวั อักษร
4. ควำมเหมำะของรู ปเล่ม
สรุ ปด้ำนรู ปแบบ

ค่ำเฉลี่ย
(X )

ค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.)

ระดับควำม
เหมำะสม

4.00
4.00
3.40
3.80
3.60
3.76

0.71
0.71
0.55
0.84
0.55
0.67

มำก
มำก
ปำนกลำง
มำก
มำก
มำก

4.00
4.20
4.00
4.00
4.05

0.00
0.45
0.00
0.00
0.11

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
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โดยผูท้ รงคุณวุฒิมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมด้ำนเนื้อหำของคู่มือ ฯ ดังนี้ 1) ควำมถูกต้องของ
เนื้อหำ ให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นเรื่ องสำรเคมี เกี่ยวกับสี ของสัญลักษณ์ที่แสดงว่ำอันตรำย กับ
ระวัง 2) เนื้อหำของคู่มือ ให้ขอ้ เสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกำรยกตัวอย่ำงเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ และ
จำกผลกำรประเมินพบว่ำด้ำนเนื้อหำ (ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกับกลุ่มเป้ำหมำย) มีระดับควำม
เหมำะสมอยูใ่ นระดับปำนกลำง ผูว้ ิจยั จึงมีกำรปรับปรุ งคู่มือในประเด็นเรื่ องสำรเคมี เกี่ยวกับสี ของ
สัญลักษณ์ที่แสดงว่ำอันตรำย กับระวัง จำก “ห้องปฏิบตั ิกำรเกี่ยวกับสำรเคมี ต้องมีสญ
ั ลักษณ์เตือน
อันตรำย” เป็ น “ห้องปฏิบตั ิกำรเกี่ยวกับสำรเคมี ต้องมีป้ำยแสดงควำมเป็ นอันตรำย และป้ำยเตือน
ให้ระวัง” และเพิ่มภำพประกอบ และตัวอย่ำงในกำรดำเนินกำรบำงเรื่ อง
ออกแบบระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
กำรออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั ออกแบบระบบออกเป็ น 2 สิ ทธิ
ได้แก่ สิ ทธิผดู ้ ูแลระบบและสิ ทธิผใู ้ ช้งำนทัว่ ไป ซึ่งสิ ทธิของผูด้ ูแลระบบสำมำรถจัดกำรและดูขอ้ มูล
ของระบบทั้งหมด และสิ ทธิของผูใ้ ช้งำนทัว่ ไปมีสิทธิในกำรทำแบบประเมินและเข้ำถึงคู่มือกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำทั้ง 4 ฉบับ โดยมีกำรนำเสนอขั้นตอนกำรดำเนินงำนของระบบดังรำยละเอียด
ต่อไปนี้
1. แผนภำพยูสเคส (Use case diagram)
ผูว้ ิจยั กำหนดสิ ทธิของผูด้ ูแลระบบ และสิ ทธิของผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป โดยมีสิทธิดงั นี้
1.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.1.1 จัดกำรผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป
1.1.2 จัดกำรคำถำมและตัวเลือกเมื่อมีกำรปรับปรุ งข้อกฎหมำยให้เป็ นปัจจุบนั
1.1.3 จัดกำรคูม่ ือเมื่อมีกำรปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
1.1.4 จัดกำรแบบประเมินในระบบ
1.1.5 จัดกำรผลกำรประเมินในระบบ
1.2 ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป
1.2.1 เข้ำสู่ ระบบ
1.2.2 ดำเนินกำรประเมินเพือ่ เข้ำถึงคู่มือทั้ง 4 ฉบับ
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ภำพที่ 20 ยูสเคสกำรออกแบบระบบเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ (Use case diagram)
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ตำรำงที่ 10 คำอธิบำยกำรทำงำนเบื้องต้นของยูสเคสภำยในระบบทั้งหมด
รหัส

ขั้นตอน

ผูใ้ ช้

คำอธิบำย

UC1

เข้ำสู่ ระบบ

ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป กระบวนกำรพิสูจน์ตวั ตนของผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป

UC2

ดำเนินกำรประเมิน

ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป แสดงรำยกำรประเมินที่ดำเนินกำรไปแล้วและ
สร้ำงกำรประเมินใหม่

UC3

จัดกำรผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป ผูด้ ูแลระบบ

จัดกำรข้อมูลผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป

UC4

จัดกำรคำถำมและ
ตัวเลือก

ผูด้ ูแลระบบ

จัดกำรข้อมูลคำถำมและตัวเลือกให้เป็ นปัจจุบนั

UC5

จัดกำรคู่มือ

ผูด้ ูแลระบบ

จัดกำรข้อมูลชื่อคู่มือ เกณฑ์ที่กำหนดและลิงค์ที่
เกี่ยวข้อง

UC6

จัดกำรแบบประเมิน ผูด้ ูแลระบบ

จัดกำรแบบประเมินโดยกำรสร้ำงแบบประเมินที่
มีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงตัวเลือกในคำถำมกับ
เนื้อหำในคู่มือโดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. กำรแสดงตัวเลือกในคำถำมหน้ำแรกสำมำรถ
แสดงผลจำกกำรเลือกตัวเลือกในหน้ำถัดไป
2. กำรเชื่อมโยงระหว่ำงตัวเลือกในส่ วนที่สอง
กับแต่ละเรื่ องในคู่มือ

UC7

จัดกำรผลประเมิน

จัดกำรผลกำรประเมินที่มีอยูใ่ นระบบ

ผูด้ ูแลระบบ

1.3 แผนภำพคลำส (Class diagram)
จำกยูสเคสที่ได้ในหัวข้อก่อนหน้ำนี้ จึงนำมำสู่ กำรออกแบบ Class diagram (ภำพที่
21) ซึ่งตำรำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของระบบประกอบด้วย 5 ส่ วนหลัก ๆ ที่ใช้งำนในกำรเก็บข้อมูล
ประกอบด้วย
1.3.1 ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผูใ้ ช้งำน (User)
1.3.2 ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคำถำมและตัวเลือก (Questions and choices)
1.3.3 ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรำยละเอียดคู่มือ (Manual)
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1.3.4 ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้ำงแบบประเมิน (Template) เป็ นกำรสร้ำงโครง
ร่ ำงแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับคำถำมและคู่มือที่จะนำไปใช้ในกำรประเมิน
1.3.5 ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน (Assessment) เก็บรำยละเอียดกำรสร้ำง
กำรประเมิน
โดยมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 11
ตำรำงที่ 11 องค์ประกอบของตำรำงกำรจัดเก็บข้อมูลของระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
Class name
ข้อมูลผูใ้ ช้งำน (User)
User
User_profile
User_groups

รำยละเอียด

จัดเก็บชื่ออีเมลล์และรหัสผ่ำน (ที่เข้ำรหัส) ในกำรใช้งำนเข้ำสู่ ระบบ
จัดเก็บข้อมูลผูใ้ ช้งำนที่สมัครเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
จัดเก็บควำมสัมพันธ์สิทธิกลุ่มผูใ้ ช้งำนและผูใ้ ช้งำนโดยมีสองสิ ทธิ
ได้แก่ ผูด้ ูระบบและผูง้ ำนทัว่ ไป
Group
จัดเก็บรำยละเอียดของกลุ่มผูใ้ ช้งำน
ข้อมูลคำถำมและตัวเลือก (Questions and choices)
Questions
จัดเก็บข้อมูลคำถำม
Choices
จัดเก็บข้อมูลตัวเลือก
Question_list
จัดเก็บควำมสัมพันธ์ของคำถำมและตัวเลือก (หนึ่งคำถำมมีได้หลำย
ตัวเลือก)
ข้อมูลรำยละเอียดคู่มือ (Manual)
Manual_topic
จัดเก็บชื่อเล่มคู่มือและคำอธิบำย
Manual_criteria_list
จัดเก็บรำยละเอียดหัวข้อในเล่มคู่มือและคำอธิบำย
Manual_criteria_link
จัดเก็บควำมสัมพันธ์ของหัวข้อเนื้อหำในเล่มคู่มือกับลิงค์ขอ้ มูล
เชื่อมต่อหน้ำเว็บเพจ/รู ป/วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ (หนึ่งหัวข้อมีได้
หลำยตัวเลือก)
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ตำรำงที่ 11 (ต่อ)
Class name
รำยละเอียด
ข้อมูลโครงสร้ำงแบบประเมิน (Template)
Templates
จัดเก็บชื่อและเวอร์ชนั ของโครงสร้ำงแบบประเมิน
Template_pages
จัดเก็บรำยละเอียดของหน้ำที่อยูแ่ บบประเมิน
Template_question
จัดเก็บคำถำมที่จะแสดงในแต่ละหน้ำของแบบประเมิน
Template_choices
จัดเก็บตัวเลือกที่จะแสดงในแต่ละหน้ำของแบบประเมิน
Template_choices_link จัดเก็บควำมสัมพันธ์ของตัวเลือกที่จะแสดงเมื่อเลือกเฉพำะบำง
ตัวเลือกเท่ำนั้น (หนึ่งตัวเลือกในหน้ำก่อนหน้ำนี้มีควำมสัมพันธ์ต่อ
หนึ่งตัวเลือกในหน้ำต่อไป)
Template_criteria
จัดเก็บควำมสัมพันธ์ของตัวเลือกกับหัวข้อในคู่มือ (หนึ่งตัวเลือกใน
หน้ำสุ ดท้ำยมีควำมสัมพันธ์ต่อเนื้อหำในคูม่ ือ)
กำรเก็บรำยละเอียดกำรสร้ำงกำรประเมิน
Assessment
จัดเก็บกำรประเมินในแต่ละครั้งจำกผูใ้ ช้งำน
Assessment_list
จัดเก็บรำยละเอียดกำรประเมิน
Assessment_question_list จัดเก็บคำถำมและตัวเลือกในกำรประเมิน

ภำพที่ 21 แผนภำพคลำส (Class diagram) ของระบบแนะนำเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
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สถาปัตยกรรมระบบ
ในกำรเขียนระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั ใช้สถำปัตยกรรมในกำรพัฒนำระบบ
ดังนี้
1. ภำษำคอมพิวเตอร์ในกำรแสดงผล
ภำษำคอมพิวเตอร์ที่ใช้พฒั นำในกำรแสดงผลของหน้ำเว็บไซต์ ได้แก่ ภำษำ HTML
เวอร์ชนั 5, CSS เวอร์ชนั 3 และภำษำ JavaScript
2. ภำษำคอมพิวเตอร์ในกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
ภำษำคอมพิวเตอร์ที่ใช้พฒั นำระบบจัดกำรฐำนข้อมูลคือภำษำ PHP เวอร์ชนั 5.6 เท่ำนั้น
3. ฐำนข้อมูล
โปรแกรมระบบจัดกำรฐำนข้อมูลที่ใช้คือ MySQL เวอร์ชนั 5.6 และ phpmyadmin
เวอร์ชนั 4.9
คู่มือการใช้ งานระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา (User manual)
ผูว้ ิจยั ได้กำรจัดคู่มือกำรใช้งำนแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) คู่มือ
สำหรับผูด้ ูแลระบบ 2) คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. คู่มือสำหรับผูด้ ูแลระบบ
ผูด้ ูแลระบบสำมำรถเข้ำใช้งำนโดยกรอกอีเมล์และรหัสผ่ำนที่นกั พัฒนำกำหนดให้ เพือ่
เข้ำไปจัดกำรข้อมูลในระบบ โดยมีสิทธิในแต่ละส่ วน ดังนี้
1.1 ข้อมูลผูใ้ ช้งำน
ในส่ วนที่หนึ่งรำยชื่อผูใ้ ช้โดยกำรกดที่แท็บเมนู “หน้ำแรก” ไปยังหน้ำรำยชื่อผูใ้ ช้งำน
ที่แสดงรำยละเอียดของผูใ้ ช้บนระบบทั้งหมดโดยที่ตำรำงผูใ้ ช้จะแสดงผูใ้ ช้หน้ำละ 10 รำยกำรและ
ค้นหำผูใ้ ช้งำนตำมอีเมล์ ชื่อหรื อนำมสกุล
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ภำพที่ 22 หน้ำเว็บเพจตำรำงแสดงผูใ้ ช้งำนของระบบแนะนำ ฯ
1.1.1 แก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งำน
ในตำรำงรำยชื่อผูใ้ ช้มีปุ่ม “แก้ไข” ที่เข้ำไปยังฟอร์มที่สำมำรถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้

ภำพที่ 23 ตำแหน่งของปุ่ มแก้ไขของแต่ละผูใ้ ช้งำน
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ภำพที่ 24 กดปุ่ มยืนยันเพื่อบันทึกข้อมูลถูกแก้ไขของผูใ้ ช้ที่เลือก

1.1.2 ปิ ดกำรใช้งำนผูใ้ ช้งำน
ในตำรำงรำยชื่อผูใ้ ช้มีปุ่ม “แก้ไข” ที่เข้ำไปยังฟอร์มที่สำมำรถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้
จำกนั้นกดปุ่ มปิ ดกำรใช้งำนจำกนั้นจะมีกำรยืนยันอีกครั้งในกำรปิ ดกำรใช้งำน

ภำพที่ 25 ตำแหน่งปิ ดกำรใช้งำนผูใ้ ช้งำน
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1.1.3 แก้ไขรหัสผ่ำนผูใ้ ช้งำน
ในตำรำงรำยชื่อผูใ้ ช้มีปุ่ม “แก้ไข” ที่เข้ำไปยังฟอร์มที่สำมำรถแก้ไขข้อมูลของผูใ้ ช้
จำกนั้นกดปุ่ มปิ ด“เปลี่ยนรหัสผ่ำน” จะไปยังหน้ำเปลี่ยนรหัสผ่ำนของผูใ้ ช้งำนคนนั้น

ภำพที่ 26 ตำแหน่งของปุ่ มเปลี่ยนรหัสผ่ำนของผูใ้ ช้งำน
จำกนั้นตรงค่ำรหัสผ่ำนใหม่และยืนยันรหัสใหม่ ซึ่งจำนวนรหัสผ่ำนต้องเกิน 8
ตัวอักษรและต้องตรงกัน จำกนั้นกดปุ่ ม “เปลี่ยน” ในกำรตั้งค่ำรหัสผ่ำนใหม่

ภำพที่ 27 หน้ำเว็บเพจในกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำนใหม่ของผูใ้ ช้งำน
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1.2 ข้อมูลคำถำมและตัวเลือก
ในส่ วนที่สองเป็ นรำยกำรคำถำมและตัวเลือกที่มีอยูใ่ นระบบโดยกำรกดที่แท็บเมนู
“หน้ำรำยกำรคำถำม” ไปยังหน้ำรำยกำรคำถำม

ภำพที่ 28 หน้ำเว็บเพจตำรำงแสดงรำยกำรคำถำม
1.2.1 กำรเพิ่มคำถำมและตัวเลือก
เพิ่มคำถำมเข้ำไปในระบบโดยรำยละเอียดของคำถำมจะประกอบไปด้วยหัวข้อ
คำถำม คำอธิบำยและคำถำมนี้สำมำรถตอบได้หลำยตัวเลือก

ภำพที่ 29 ตำแหน่งของปุ่ มเพิ่มคำถำม
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ในกำรเพิ่มคำถำมจะประกอบไปด้วยสองส่ วนได้แก่รำยละเอียดของคำถำมและ
ตัวเลือกในข้อคำถำมนั้น

ภำพที่ 30 ฟอร์มกรอกข้อมูลรำยละเอียดคำถำม
ในสร้ำงคำถำมสำมำรถเพิ่มตัวเลือกได้ทีละตัวเลือกโดยจะต้องเลือกลำดับของ
ตัวเลขและข้อควำมของตัวเลือกจำกนั้นกดปุ่ ม “เพิ่มตัวเลือก” จะเป็ นกำรเพิ่มตัวเลือกเข้ำไปใน
ตำรำงตัวเลือกด้ำนล่ำงและสำมำรถลบตัวเลือกนั้นได้

ภำพที่ 31 เพิ่มตัวเลือกในข้อคำถำม
เมื่อกรอกข้อมูลคำถำมให้กดปุ่ ม “บันทึกคำถำม” เพื่อจัดเก็บข้อมูลคำถำมบน
ระบบ
1.2.2 กำรดูรำยละเอียดคำถำม/ แก้ไขคำถำม/ ลบคำถำม
กำรดูรำยละเอียดคำถำมสำมำรถกดจำกชื่อคำถำมในหน้ำรำยกำรคำถำมที่จะแสดง
ข้อมูลรำยละเอียดคำถำมจะเห็นว่ำมีปุ่ม “แก้ไขคำถำม” จะไปยังหน้ำแก้ไขคำถำมที่ลกั ษณะคล้ำยกับ
หน้ำเพิม่ คำถำมและตัวเลือกและปุ่ ม “ลบคำถำม” โดยกำรปุ่ มลบคำถำมจะแสดงก็ต่อเมื่อคำถำมนั้น
ยังไม่ได้ผกู ควำมสัมพันธ์กบั คู่มือหรื อนำไปใช้ในแบบประเมินแล้ว
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ภำพที่ 32 หน้ำแสดงรำยละเอียดคำถำมและตำแหน่งของปุ่ มแก้ไขคำถำมและลบคำถำม
1.3 ข้อมูลคู่มือ
ในส่ วนที่สำมเป็ นรำยกำรคู่มือที่มีอยูใ่ นระบบโดยกำรกดที่แท็บเมนู “คูม่ ือ” ไปยัง
หน้ำรำยกำรคู่มือจะแสดงรำยกำรคู่มือที่มีอยูใ่ นระบบ

ภำพที่ 33 หน้ำเว็บเพจตำรำงแสดงคู่มือของระบบ
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1.3.1 กำรเพิ่มคู่มือ/ แก้ไขคูม่ ือ
ในหน้ำตำรำงคู่มือจะเห็นว่ำมีปุ่ม“เพิ่มเล่มคู่มือ” และปุ่ ม “แก้ไข” ในกำรจัดกำร
คู่มือ โดยต้องใช้ชื่อคู่มือและรำยละเอียดของคู่มือเล่มนั้นซึ่งเมื่อกดบันทึกคู่มือจะเป็ นเพิ่มคู่มือเข้ำไป
ในระบบ ซึ่งกำรแก้ไขคู่มือทำในลักษณะเดียวกัน

ภำพที่ 34 ฟอร์มกรอกในกำรเพิ่มคู่มือ
1.3.2 กำรดูรำยละเอียดคู่มือ/ ลบคู่มือ
กำรดูรำยละเอียดในคู่มือโดยกำรคลิกที่ชื่อคู่มือในตำรำงคู่มือ ซึ่งสำมำรถจัดกำร
เกณฑ์ที่อยูค่ ู่มือเล่มนี้ได้ (เพิม่ ลบและแก้ไขเกณฑ์) และสำมำรถลบคู่มือและเกณฑ์เล่มนี้ได้ต่อเมื่อ
ยังไม่ได้ผกู ควำมสัมพันธ์กบั คู่มือหรื อนำไปใช้ในแบบประเมินแล้ว

ภำพที่ 35 ดูรำยละเอียดในคู่มือ
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1.3.3 กำรเพิ่มเกณฑ์ในคู่มือ
ในกำรเพิ่มเกณฑ์ในคู่มือจะประกอบไปด้วยสองส่ วนได้แก่รำยละเอียดของเกณฑ์
และลิงค์ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์

ภำพที่ 36 กำรเพิ่มเกณฑ์เข้ำไปในคู่มือข้อมูลส่ วนที่ 1 รำยละเอียดของเกณฑ์
ในกำรเพิ่มเกณฑ์แต่ละครั้งสำมำรเพิ่มลิงค์ขอ้ มูลเว็บไซด์/ ลิงค์เชื่อมกับ E-Book/
ลิงค์ Youtube โดยกำรใส่ ชื่อลิงค์และ URL เข้ำไปและกดปุ่ มเพิ่มลิงค์ ซึ่งจะเป็ นกำรเพิม่ ลงตำรำง
ด้ำนล่ำงซึ่งสำมำรถลบลิงค์ที่ไม่ตอ้ งกำรออกไปได้

ภำพที่ 37 กำรเพิ่มเกณฑ์เข้ำไปในคู่มือข้อมูลส่ วนที่ 2 จัดกำรลิงค์ขอ้ มูลในเกณฑ์
1.3.4 ดูรำยละเอียดเกณฑ์ของในคู่มือและกำรแก้ไขข้อมูลในเกณฑ์
สำมำรถดูรำยละเอียดในแต่ละเกณฑ์โดยกำรคลิกที่ชื่อเกณฑ์ ซึ่งสำมำรถเพิ่มและ
ลบข้อมูลลิงในหน้ำนี้ได้
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ภำพที่ 38 แสดงรำยละเอียดในเกณฑ์
1.4 ข้อมูลแบบประเมิน
ในส่ วนที่ 4 เป็ นรำยกำรคู่มือที่มีอยูใ่ นระบบโดยกำรกดที่แท็บเมนู “แบบประเมิน” ไป
ยังหน้ำรำยกำรแบบประเมินจะแสดงรำยกำรแบบประเมินที่มีอยูใ่ นระบบ

ภำพที่ 39 หน้ำเว็บเพจตำรำงแสดงคู่มือของระบบ
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1.4.1 สร้ำงแบบประเมิน
กำรสร้ำงแบบประเมินกดที่ปุ่ม “สร้ำงแบบประเมิน” เมื่อสร้ำงเสร็ จกดปุ่ ม “บันทึก
แบบประเมิน”

ภำพที่ 40 กำรสร้ำงแบบประเมิน
1.4.2 ข้อมูลรำยละเอียดของแบบแบบประเมิน
สำมำรถดูรำยละเอียดของแบบประเมินนั้นโดยกำรคลิกที่ชื่อแบบประเมินที่ใน
ตำรำงแบบประเมิน

ภำพที่ 41 รำยละเอียดแบบประเมิน
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1.4.3 เพิ่มหน้ำคำถำมในแบบประเมิน
ในหน้ำรำยละเอียดแบบประเมินจะมีปุ่ม “เพิ่มหน้ำคำถำม” จะไปสู่ หน้ำเพิ่มหน้ำ
คำถำมโดยจะอธิบำยออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนที่หนึ่งคือหน้ำที่จะเพิ่มในแบบประเมิน เริ่ มต้นจะ
เริ่ มต้นที่หน้ำที่หนึ่งและชื่อหน้ำ

ภำพที่ 42 กำรเพิม่ หน้ำในแบบประเมิน
ในส่ วนถัดไปเป็ นส่ วนของกำรเพิ่มคำถำมในหน้ำ ถ้ำเป็ นหน้ำที่ 1 ไม่เลือกแสดง
ตัวเลือกโดยไม่มีเงื่อนไขเนื่องจำกยังไม่มีคำถำมหน้ำเริ่ มต้น

ภำพที่ 43 กำรเพิ่มคำถำมในหน้ำของแบบประเมิน
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เมื่อเพิ่มหน้ำที่สองและเลือก “แสดงตัวเลือกโดยมีเงื่อนไข” สำมำรถเลือกเงื่อนไข
ในกำรแสดงผลให้กบั ตัวเลือก โดยระบบจะนำคำถำมจำกหน้ำก่อนนี้มำเป็ นตัวเลือกในเป็ นเงื่อนไข
ในกำรแสดงผล ซึ่งสำมำรถลบคำถำมในหน้ำนั้นได้

ภำพที่ 44 กำรเพิม่ คำถำมในหน้ำของแบบประเมินโดยมีเงื่อนไขในกำรแสดงผล
1.4.4 แก้ไขหน้ำเชื่อมโยงคูม่ ือ
เป็ นกำรเชื่อมโยงระหว่ำงคำถำมที่อยูใ่ นหน้ำสุ ดท้ำยกับเกณฑ์แต่ละข้อที่อยูใ่ นคู่มือ
โดยเลือกเล่มคูม่ ือและกดปุ่ ม “เลือกคู่มือ” ระบบจะแสดงเกณฑ์ในคู่มือเล่มนั้น

ภำพที่ 45 หน้ำเว็บเพจแก้ไขหน้ำเชื่องโยงคู่มือ
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ซึ่งในแต่ละเกณฑ์สำมำรถผูกเงื่อนไขในกำรแสดงผลกับทุกตัวเลือกของทุกคำถำม
ในหน้ำสุ ดท้ำยในคู่มือเล่มนั้น โดยสำมำรถ “แสดงโดยไม่มีเงื่อนไข” เพื่อให้หน้ำผลกำรประเมิน
แสดงเกณฑ์ในข้อนี้และเพิม่ ช่องเงื่อนไขในกำรแสดงผลได้

ภำพที่ 46 ตัวอย่ำงเกณฑ์และกำรเลือกตัวเลือกที่ใช้เป็ นเงื่อนไข

ภำพที่ 47 ตัวอย่ำงเกณฑ์และกำรเลือกตัวเลือกที่ใช้เป็ นเงื่อนไข
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1.4.5 กำรลบแบบประเมิน
กำรลบแบบประเมินสำมำรถทำได้เมื่อคู่มือยังไม่ได้ผกู ควำมสัมพันธ์กบั หน้ำ
คำถำมในแบบประเมิน

ภำพที่ 48 ตำแหน่งปุ่ มลบแบบประเมิน
1.4.6 กำรเปิ ดใช้แบบประเมิน
ระบบจะกำหนดให้รูปแบบประเมินได้เพียงหนึ่งรู ปแบบเท่ำนั้น โดยกดปุ่ ม “เปิ ด
กำรใช้งำน”

ภำพที่ 49 ตำแหน่งปุ่ มกำรเปิ ดใช้งำนของรู ปแบบกำรประเมิน
1.5 ผลกำรประเมิน
ในส่ วนที่ 5 เป็ นรำยกำรคู่มือที่มีอยูใ่ นระบบโดยกำรกดที่แท็บเมนู “แบบประเมิน” ไป
ยังหน้ำรำยกำรแบบประเมินจะแสดงรำยกำรแบบประเมินที่มีอยูใ่ นระบบ จะแสดงผลกำรประเมิน
ทั้งหมดในระบบและสำมำรถดูรำยละเอียดกำรประเมินแต่ละครั้งได้
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ภำพที่ 50 หน้ำเว็บเพจตำรำงแสดงผลกำรประเมิน
อีกทำงหนึ่งในกำรดูกำรประเมินแต่ละคนโดยคลิกไปที่ หน้ำแรก > เลือกผูใ้ ช้งำนที่
ต้องกำร จะเห็นว่ำมีตำรำงแบบประเมินอยูด่ ำ้ นล่ำง

ภำพที่ 51 หน้ำข้อมูลผูใ้ ช้งำนและข้อมูลกำรประเมิน
2. คู่มือสำหรับผูใ้ ช้งำนระบบ
2.1 สมัครสมำชิก
เมื่อผูใ้ ช้งำนระบบเข้ำมำในครั้งจะต้องสมัครสมำชิก โดยกดปุ่ ม “สมัครสมำชิก”
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ภำพที่ 52 หน้ำเริ่ มต้นของระบบที่จะสมัครสมำชิก หรื อเข้ำสู่ ระบบ
ดำเนินกำรกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมำชิก

ภำพที่ 53 หน้ำเริ่ มต้นของระบบที่เป็ นกำรสมัครสมำชิก
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2.2 กำรดำเนินกำรประเมิน
สำมำรถเริ่ มกำรดำเนินกำรประเมินโดยกดที่ปุ่ม “ดำเนินกำรประมิน” ระบบจะแสดง
จำนวนหน้ำและคำถำมในแต่ละหน้ำ

ภำพที่ 54 หน้ำตำรำงรำยกำรประเมินที่เคยประเมินที่ผำ่ นมำ

ภำพที่ 55 หน้ำที่ 1 ในกำรดำเนินกำรประเมิน
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ภำพที่ 56 หน้ำที่ 2 ในกำรดำเนินกำรประเมิน
เมื่อกดหน้ำถัดไปจะเป็ นตรวจสอบคำตอบที่เคยเลือกขึ้นมำและกด “ประเมิน” ซึ่งจะ
ทำกำรประเมินตำมแบบประเมินและได้รับผลกำรประเมิน

ภำพที่ 57 หน้ำตรวจสอบข้อมูลที่ได้ดำเนินกำร
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ภำพที่ 58 ผลกำรประเมิน

ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้ และประเมินผลการใช้ ระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไป
เมื่อผูว้ ิจยั ส่ งลิงค์ของเว็บไซต์ไปยังกลุ่มตัวอย่ำงทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทำกำร
ทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มีผทู ้ ดลองใช้โปรแกรมทั้งหมด 55 คน โดยส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีตำแหน่งอำจำรย์ และหน่วยงำนมีบุคลำกรมำกกว่ำ 500 คน ร้อยละ 74.5 47.3 และ 67.3
ตำมลำดับ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 12
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ตำรำงที่ 12 ข้อมูลทัว่ ไปผูท้ ดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ (n = 55)
ข้อมูลทัว่ ไป

จำนวน

ร้อยละ

หญิง
ชำย
ตำแหน่ง

41
14

74.55
25.45

ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์
อำจำรย์
เจ้ำหน้ำที่บริ หำร
สถำนะอำจำรย์ประจำหลักสู ตร

25
26
4

45.46
47.27
7.27

อำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำ
อำจำรย์ประจำหลักสู ตรอื่น ๆ
ไม่ได้เป็ นอำจำรย์ประจำหลักสู ตร
ประเภทสถำบันอุดมศึกษำ
รัฐ หรื อ ในกำกับของรัฐ
เอกชน
รำชภัฏ
จำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน

30
21
4

54.5
38.2
7.3

27
8
20

49.10
14.54
36.36

2

3.64

8

14.54

8
37

14.54
67.28

1
1
4
1
4
6
4
4
29

1.8
1.8
7.3
1.8
7.3
10.9
7.3
7.3
52.7

เพศ

< 50 คน
50-99 คน
100-499 คน
> 500 คน
สังกัด
กำรแพทย์บูรณำกำร
นวัตกรรมกำรเกษตรและประมง
พยำบำลศำสตร์
วิทยำกำรสำรสนเทศ
วิทยำศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
วิทยำศำสตร์สุขภำพ
วิศวกรรมศำสตร์
สำธำรณสุ ขศำสตร์
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ผลกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่เข้ำมำทดลองใช้มีพ้นื ที่
ทำงำนทำงด้ำนห้องปฏิบตั ิกำรเคมีมำกที่สุด ร้อยละ 85.5 รองลงมำ คือ ห้องปฏิบตั ิกำรที่มีกำรใช้
เครื่ องมือช่ำง เครื่ องจักร ฯ และมีพ้นื ที่ทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ กำรเรี ยนกำรสอนใต้น้ ำ น้อย
ที่สุด ร้อยละ 5.5 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 13
ตำรำงที่ 13 จำนวนและร้อยละของพื้นที่ที่มีควำมเสี่ ยงต่อกำรเกิดควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำน
พื้นที่ที่มีควำมเสี่ ยง
1. ห้องปฏิบตั ิกำรที่มีกำรใช้เครื่ องมือช่ำง เครื่ องจักร ฯ
2. พื้นที่ก่อสร้ำงอำคำร ถนน วำงท่อ ฯ
3. ลักษณะกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ (กำรติดตั้ง ตรวจสอบ
ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุ งรักษำ)
4. ห้องปฏิบตั ิกำรทำงเคมี
5. พื้นที่ทำงำนเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน (เช่น เครื่ อง x - ray)
6. พื้นที่ทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ กำรเรี ยนกำรสอนใต้น้ ำ
(งำนที่ทำใต้น้ ำโดยกำรดำน้ ำในน้ ำลึกตั้งแต่ 3 ฟุต – 300 ฟุต)
7. พื้นที่ทำงำนในที่อบั อำกำศ (บ่อ หลุม ถังหมัก ท่อ ห้องใต้ดิน
ห้องนิรภัย)

จำนวน
42
28

ร้อยละ
76.4
50.9

33
47
16

60.0
85.5
29.1

3

5.5

8

14.5

ผลกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำมีกำรตอบว่ำสถำบันของกลุ่มตัวอย่ำง
ได้มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนแล้วในประเด็นเรื่ อง ดำเนินกำรติดป้ำย สัญลักษณ์เตือนอันตรำย เครื่ องหมำยเกี่ยวกับ
ควำมปลอดภัยในพื้นที่ที่เหมำะสมมำกที่สุด ร้อยละ 83 รองลงมำคือ กำรมีนโยบำยควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ร้อยละ 57.4 โดยพบว่ำ สถำบันอุดมศึกษำยังไม่มี
กำรดำเนินกำรในเรื่ อง บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ
และ บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอกภัยในทำงำนในที่อบั อำกำศ รำยละเอียดดังตำรำงที่ 14
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ตำรำงที่ 14 จำนวนและร้อยละของกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
จำนวน ร้อยละ
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
1. นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน 27
57.4
2. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน
18
38.3
3. ดำเนินกำรอบรมผูบ้ ริ หำร หัวหน้ำงำนและลูกจ้ำงด้ำนควำมปลอดภัย
5
10.6
4. ตรวจสุ ขภำพบุคคลกรตำมปัจจัยเสี่ ยง
22
46.8
5. ดำเนินกำรติดป้ำย สัญลักษณ์เตือนอันตรำย เครื่ องหมำยเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัยในพื้นที่ที่เหมำะสม
39
83.0
6. บริ หำรจัดกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์คุม้ ครองควำมปลอดภัยส่ วนบุคคล
17
36.2
7. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยที่เกี่ยวกับควำมร้อน แสงสว่ำงและ
เสี ยงในที่ทำงำน
11
23.4
8. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับสำรเคมี
อันตรำยในห้องปฏิบตั ิกำร
25
53.2
9. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภยั
30
63.8
10. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับไฟฟ้ำ
25
53.2
11. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนในพื้นที่ก่อสร้ำง
1
2.1
12. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับเครื่ องจักร
4
8.5
13. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อ
ไอออน
1
2.1
14. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเกี่ยวกับงำนประดำน้ ำ
0
0.0
15. บริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอกภัยในทำงำนในที่อบั อำกำศ
0
0.0
ความพึงพอใจ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจหลังจำกกลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พบว่ำ เรื่ องที่กลุ่ม
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ตัวอย่ำงส่ วนใหญ่มีควำมพึงพอใจอยูใ่ นระดับมำกที่สุด 3 เรื่ อง คือ 1) ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซบั ซ้อน
ร้อยละ 49.1 2) ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล ร้อยละ 52.7 3) เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ร้อยละ 70.9 อยูใ่ นระดับมำก 4 เรื่ อง คือ 1) รู ปแบบและวีกำรนำเสนอข้อมูล ร้อยละ 52.7 2) ควำม
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ร้อยละ 47.3 3) ข้อมูลมีควำมเข้ำใจง่ำย ร้อยละ 59.9 และ 4) ควำมพึง
พอใจในภำพรวมต่อกำรใช้งำนระบบ ร้อยละ 58.2 รำยละเอียดดังตำรำงที่ 15 โดยมีควำมพึงพอใจ
ต่อระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำในภำพรวมมีระดับมำก โดยมีค่ำเฉลี่ยรวม 4.35 โดยด้ำนที่มีควำม
พึงพอใจมำกที่สุด คือ เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ มีคำ่ เฉลี่ย 4.67 ใน
ด้ำนอื่น ๆ มีควำมพึงพอใจอยูท่ ี่ระดับมำก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 16
ตำรำงที่ 15 จำนวน และร้อยละของควำมพึงพอใจต่อกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพือ่ กำร
บริ หำรจัดดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ (n = 55)
ประเด็น

มำกที่สุด
27(49.1)
29(52.7)
18(32.7)
19(34.5)
17(30.9)
39(70.9)

ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ)
มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด
26(47.3) 2(3.6)
0
0
22(40.0) 4(7.3)
0
0
29(52.7) 8(14.5) 0
0
26(47.3) 10(18.2) 0
0
28(59.9) 10(18.2) 0
0
14(25.5) 2(3.6)
0
0

ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซบั ซ้อน
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
รู ปแบบและวิธีกำรนำเสนอข้อมูล
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อมูลมีควำมเข้ำใจง่ำย
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรใช้งำน
ระบบ
21(38.2) 32(58.2)

2(3.6)

0

0
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ตำรำงที่ 16 ค่ำเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมพึงพอใจต่อกำรทดลองใช้ระบบ
แนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ (n = 55)
ควำมพึงพอใจต่อระบบแนะนำฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซบั ซ้อน
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
รู ปแบบและวิธีกำรนำเสนอข้อมูล
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อมูลมีควำมเข้ำใจง่ำย
เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำน
ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรใช้งำนระบบ

X

S.D.

ระดับควำมพึงพอใจ

4.455
4.455
4.182
4.164
4.127
4.673
4.345

.57
.63
.67
.71
.70
.55
.55

มำก
มำก
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด
มำก

หลังจำกกลุ่มตัวอย่ำงทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน มีขอ้ เสนอแนะต่อกำรปรับปรุ งรู ปแบบของระบบ
ดังนี้
1. ควรมีฟังก์ชนั อื่น ๆ เพิ่มเติม
2. ระบบไม่ซบั ซ้อน เข้ำใจได้ง่ำย
3. กำรตั้งรหัสผ่ำนควรเพิ่มข้อควำมให้ชดั เจนว่ำเป็ นกำรตั้งรหัสใหม่
4. ควรเพิ่มเติมข้อควำมในกรณี ที่ลืมรหัสผ่ำนควรทำอย่ำงไร
5. ให้ User สำมำรถเพิ่มปุ่ มเปลี่ยนรหัสผ่ำน
6. ยังมีคำผิดอยู่ เช่น ควำมร้ำน (ควำมร้อน)
7. ข้อมูลในคู่มือบำงส่ วนทำเป็ นรู ปภำพจะช่วยให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น เช่นกำรยศำสตร์ และ
ป้ำยควำมปลอดภัย
8. หลังจำกประเมินข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องแล้ว บำงเรื่ องที่ไม่เกี่ยวเช่นงำนประดำน้ ำ
ยังขึ้นเป็ นตัวอักษรสี แดง ที่หมำยถึงไม่สอดคล้อง อำจจะทำให้สบั สนในกำรนำผลกำรประเมินไป
ใช้ต่อ
9. Link บำงจุดไม่ตรงกับเลขหน้ำ เช่น ที่อบั อำกำศ
10. โดยภำพรวมแล้วข้อมูลที่ใช้ประเมินไม่ยงุ่ ยำกซับซ้อน กรอกข้อมูลง่ำย ประมวลผล
เร็ ว แต่อำจะเพิม่ สรุ ปข้อมูลประเด็นที่ตอ้ งนำไปทำต่อ ที่ไม่ตอ้ งมำเปิ ดหำข้อมูลในคู่มือทีละเรื่ อง
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11. ตรวจสอบคำผิด บำงเรื่ องควรสื่ อด้วย Flowchart หรื อแผนภำพประกอบด้วย จะง่ำย
ต่อกำรเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น
12. ขนำดของหน้ำแสดงผลเมื่อเปิ ดในคอมพิวเตอร์ มีขนำดเล็กเมื่อเปิ ดครั้งแรก ต้องซูม
(ไม่แน่ใจอำจเป็ นที่แต่ละเครื่ องหรื อ)
13. ควรเน้นคำหรื อประโยคที่สำคัญของเนื้อหำ ที่สำมำรถมอง แล้วเห็นถึงจุดที่มุ่งเน้น
เช่นบำงข้อปฏิบตั ิที่มี 3 – 4 บรรทัด ที่แสดงเนื้อหำด้วยตัวอักษรแบบเดียวกัน ทำให้รู้สึกไม่อยำก
อ่ำนเพรำะดูรำยละเอียดเยอะ ดังนั้นควรเน้นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรมในทำงปฏิบตั ิ ที่มองเห็นแล้วเข้ำใจว่ำ
ข้อปฏิบตั ิต่ำง ๆ ในจุดนั้นเน้นอะไร
14. มีคำว่ำ "อธิกำรบดีตอ้ งทำ......" โดยส่ วนตัวคิดว่ำน่ำจะใช้คำว่ำ มหำวิทยำลัยควร
ดำเนินกำร....
15. สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงแยกกันแล้วมีชื่อกำกับ จะทำให้คนอ่ำนเข้ำใจ มี
ควำมรู ้ชดั เจนขึ้น ดีกว่ำรวม ๆ สัญลักษณ์ไว้ในพื้นที่เดียว"
16. รู ปแบบของคู่มือมีควำมทันสมัย อ่ำนง่ำย
17. สะดวกต่อกำรใช้งำน
18. เอกสำรอิเล็กทรอนิคง่ำยเเละดึงดูดควำมสนใจต่อผูอ้ ่ำน
19. ช่วงแรกที่เข้ำระบบจะยังสับสนอยูบ่ ำ้ งว่ำถ้ำไม่มีกำรดำเนินกิจกรรมดังที่กล่ำวมำใน
คณะ จะต้องทำอย่ำงไรต่อ
20. ข้อเสนอแนะมีประโยชน์และกระชับมำกค่ะ และหำกได้เป็ นข้อมูลที่ผบู ้ ริ หำรได้
จัดทำและประเมินเอง จะทำให้ได้ทรำบข้อที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์ได้รวดเร็ ว และนำไปเป็ นประโยชน์ต่อ
กำรดำเนินงำนได้ดี แต่ท้ งั นี้กฎหมำยช่วงนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงรวดเร็ ว ข้อมูลในคู่มือ
บำงส่ วนหรื อวิธีกำรเสนอแนะข้อมูลในคูม่ ืออำจเพิ่มช่องทำงในกำรนำเสนอกำรปรับปรุ งข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงค่ะ
21. กำรออกแบบระบบ เป็ นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรเป็ นแนวทำงให้สถำบันต่ำง ๆ ได้
นำไปปรับใช้ กำรออกแบบเนื้อหำ ที่น่ำอ่ำน และดูทนั สมัย
22. ในส่ วนของระบบ เมื่อประเมินแล้วไม่สำมำรถแก้ไข ข้อมูลได้ ซึ่งในบำงครั้ง อำจจะ
ต้องกำรปรับเปลี่ยน เพื่อให้ถูกต้องที่สุด
23. ในด้ำนของเนื้อหำ บำงส่ วน เช่น คู่มือฯ ด้ำนควำมปลอดภัย หน้ำ 16 Info หำก
ออกแบบเป็ นของตนเอง จะทำให้ดูมีน้ ำหนักมำกยิง่ ขึ้น
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24. ในส่วนของควำมปลอดภัยเพิ่มเติม เรื่ องของกำรประเมินควำมเสี่ ยง อ่ำนแล้วอำจจำ
ทำให้ผอู ้ ่ำน นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้ำงยำก เพรำะไม่มีคำอธิบำยของ โอกำส และควำมรุ นแรง
และในส่วนของกำรยศำสตร์หำกมีภำพประกอบ จะทำให้น่ำดึงดูด และนำไปปรับใช้ได้ง่ำยยิง่ ขึ้น
เปรียบเทียบความพึงพอใจต่ อระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจอำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ กับ
อำจำรย์ที่ไม่ได้เป็ นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ต่อระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำควำมพึงพอใจต่อระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำไม่มีควำมแตกต่ำงในทุก
ด้ำน รวมถึงควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรใช้ระบบด้วย รำยละเอียดดังตำรำงที่ 17
ตำรำงที่ 17 แสดงผลกำรเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจต่อระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
จำแนกเป็ นแต่ละด้ำนกับสถำนะของอำจำรย์

ควำมพึงพอใจต่อระบบแนะนำ

ระบบใช้งำนง่ำย และไม่ซบั ซ้อน
ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
รู ปแบบและวิธีกำรนำเสนอข้อมูล
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ข้อมูลมีควำมเข้ำใจง่ำย
เป็ นประโยชน์ต่อกำดำเนินงำน
ควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรใช้
งำนระบบ

สถำนะ
อำจำรย์ประจำ
ไม่เป็ นอำจำรย์
หลักสู ตร
ประจำหลักสูตร
อำชีวอนำมัย ฯ
อำชีวอนำมัย ฯ
S.D.
S.D.
X
X
4.60
.50
4.28
.61
4.53
.51
4.36
.76
4.17
.70
4.20
.65
4.10
.66
4.24
.78
4.10
.66
4.16
.78
4.73
.45
4.60
.65

t

p

2.135
.976
-.182
-.721
-.316
.871

.050
.530
.888
.409
.711
.550

4.33

-.177

.905

.48

4.36

.64
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การปรับปรุงระบบแนะนาเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
หลังจำกนำระบบแนะนำ ฯ ไปทดลองใช้และได้ประเมินผลกำรทดลองใช้แล้ว ผูว้ ิจยั ได้
นำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลมำพิจำรณำปรับปรุ งระบบแนะนำ ฯ เพื่อให้มีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดยกำรปรับปรุ งระบบแนะนำ ฯ ได้พิจำรณำจำกกำร
ประเมินและควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อระบบแนะนำ ฯ ดังตำรำงที่ 18
ตำรำงที่ 18 ข้อเสนอแนะและกำรดำเนินกำรปรับปรุ งระบบแนะนำ
ข้อ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีฟังก์ชนั อื่น ๆ เพิ่มเติม
2. กำรตั้งรหัสผ่ำนควรเพิ่มข้อควำมให้ชดั เจนว่ำเป็ นกำร
ตั้งรหัสใหม่
3. ให้ User สำมำรถเพิ่มปุ่ มเปลี่ยนรหัสผ่ำน
4. ยังมีคำผิดอยู่ เช่น ควำมร้ำน (ควำมร้อน)
5. หลังจำกประเมินข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวข้องแล้ว บำง
เรื่ องที่ไม่เกี่ยวเช่นงำนประดำน้ ำ ยังขึ้นเป็ นตัวอักษรสี
แดง ที่หมำยถึงไม่สอดคล้อง อำจจะทำให้สับสนใน
กำรนำผลกำรประเมินไปใช้ต่อ
6. Link บำงจุดไม่ตรงกับเลขหน้ำ เช่น ที่อบั อำกำศ
7. ควรเพิ่มเติมข้อควำมในกรณี ที่ลืมรหัสผ่ำนควรทำ
อย่ำงไร
8. ข้อมูลในคู่มือบำงส่ วนทำเป็ นรู ปภำพจะช่วยให้เข้ำใจ
ได้ง่ำยขึ้น เช่นกำรยศำสตร์ และ ป้ำยควำมปลอดภัย
9. ตรวจสอบคำผิด บำงเรื่ องควรสื่ อด้วย Flowchart หรื อ
แผนภำพประกอบด้วย จะง่ำยต่อกำรเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น
10. ในด้ำนของเนื้อหำ บำงส่ วน เช่น คู่มือฯ ด้ำนควำม
ปลอดภัย หน้ำ 16 Info หำกออกแบบเป็ นของตนเอง
จะทำให้ดูมีน้ ำหนักมำกยิง่ ขึ้น

กำรดำเนินกำรปรับปรุ ง
ยังไม่มีกำรเพิม่ ฟังก์ชนั่ อื่น ๆ
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว
ดำเนินกำรแล้ว

ดำเนินกำรแล้ว
จะนำไปดำเนินกำรปรับปรุ งต่อไป
จะนำไปปรับปรุ งในคู่มือต่อไป
จะนำไปปรับปรุ งในคู่มือต่อไป
จะนำไปปรับปรุ งในคู่มือต่อไป
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ตำรำงที่ 18 (ต่อ)
ข้อ
ข้อเสนอแนะ
11. สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แสดงแยกกันแล้วมีชื่อ
กำกับ จะทำให้คนอ่ำนเข้ำใจ มีควำมรู ้ชดั เจนขึ้น
ดีกว่ำรวม ๆ สัญลักษณ์ไว้ในพื้นที่เดียว"
12. ควรเน้นคำหรื อประโยคที่สำคัญของเนื้อหำ ที่
สำมำรถมอง แล้วเห็นถึงจุดที่มุ่งเน้น เช่นบำงข้อ
ปฏิบตั ิที่มี 3 – 4 บรรทัด ที่แสดงเนื้อหำด้วยตัวอักษร
แบบเดียวกัน ทำให้รู้สึกไม่อยำกอ่ำนเพรำะดู
รำยละเอียดเยอะ ดังนั้นควรเน้นสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม
ในทำงปฏิบตั ิ ที่มองเห็นแล้วเข้ำใจว่ำข้อปฏิบตั ิ
ต่ำง ๆ ในจุดนั้นเน้นอะไร
13. มีคำว่ำ "อธิกำรบดีตอ้ งทำ......" โดยส่ วนตัวคิดว่ำ
น่ำจะใช้คำว่ำ มหำวิทยำลัยควรดำเนินกำร....
14. ช่วงแรกที่เข้ำระบบจะยังสับสนอยูบ่ ำ้ งว่ำถ้ำไม่มีกำร
ดำเนินกิจกรรมดังที่กล่ำวมำในคณะ จะต้องทำ
อย่ำงไรต่อ
15. ขนำดของหน้ำแสดงผลเมื่อเปิ ดในคอมพิวเตอร์ มี
ขนำดเล็กเมื่อเปิ ดครั้งแรก ต้องซูม (ไม่แน่ใจอำจเป็ น
ที่แต่ละเครื่ องหรื อ)

กำรดำเนินกำรปรับปรุ ง
จะนำไปปรับปรุ งในเล่มคู่มือต่อไป

จะนำไปปรับปรุ งในเล่มคู่มือต่อไป

เจตนำสื่ อสำรไปยังผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดว่ำ
ต้องให้ควำมสำคัญ
กำลังดำเนินกำรปรับปรุ งแล้วโดยกำร
จัดทำคู่มือกำรใช้งำนระบบแนะนำ
เพิ่มเติม
เป็ นกำรตั้งค่ำเริ่ มต้นของระบบเพื่อให้
เห็นภำพรวมทั้งหมด แต่ผใู ้ ช้สำมำรถ
ซูมเพื่อให้ตวั หนังสื อมีขนำดใหญ่ข้ ึน
ได้
16. ข้อเสนอแนะมีประโยชน์และกระชับมำก และหำก เมื่อมีกฎหมำยฉบับใหม่ออกมำ ผูว้ ิจยั
ได้เป็ นข้อมูลที่ผบู ้ ริ หำรได้จดั ทำและประเมินเอง จะ จะปรับปรุ งข้อมูลในคู่มือเพือ่ ให้เป็ น
ทำให้ได้ทรำบข้อที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์ได้รวดเร็ ว และ
ประโยชน์กบั ผูใ้ ช้งำนมำกที่สุด
นำไปเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนได้ดี แต่ท้ งั นี้
กฎหมำยช่วงนี้มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงรวดเร็ ว
ข้อมูลในคู่มือบำงส่ วนหรื อวิธีกำรเสนอแนะข้อมูล
ในคู่มืออำจเพิม่ ช่องทำงในกำรนำเสนอกำรปรับปรุ ง
ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง
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ตำรำงที่ 18 (ต่อ)
ข้อ
ข้อเสนอแนะ
17. ในส่ วนของระบบ เมื่อประเมินแล้วไม่สำมำรถ
แก้ไข ข้อมูลได้ ซึ่งในบำงครั้ง อำจจะต้องกำร
ปรับเปลี่ยน เพื่อให้ถูกต้องที่สุด
18. ในส่ วนของควำมปลอดภัยเพิ่มเติม เรื่ องของกำร
ประเมินควำมเสี่ ยง อ่ำนแล้วอำจจะทำให้ผอู ้ ่ำน
นำไปประยุกต์ใช้ได้ค่อนข้ำงยำก เพรำะไม่มี
คำอธิบำยของ โอกำส และควำมรุ นแรง และใน
ส่ วนของกำรยศำสตร์หำกมีภำพประกอบ จะทำให้
น่ำดึงดูด และนำไปปรับใช้ได้ง่ำยยิง่ ขึ้น

กำรดำเนินกำรปรับปรุ ง
ระบบจะบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งไว้
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถปรับปรุ งข้อมูลและดู
ผลกำรประเมินครั้งล่ำสุ ดได้
ในคู่มือแต่ละเล่มผูว้ ิจยั ได้ใส่
เอกสำรอ้ำงอิงไว้ในส่ วนท้ำยเล่ม
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ทำควำมเข้ำใจได้จำกเอกสำรดังกล่ำว

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
กำรวิจยั เรื่ อง ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มีวตั ถุประสงค์ของกำรวิจยั ได้แก่ 1) เพื่อ
ศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ของสถำบันอุดมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน พ.ศ. 2554 2) เพื่อพัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมสำหรับสถำบันอุดมศึกษำตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 และ 3) เพื่อพัฒนำระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผูว้ ิจยั สำมำรถจำแนกกำรสรุ ปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะกำรวิจยั ตำม
ระยะกำรดำเนินงำนใน 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
ระยะที่ 2 พัฒนำรู ปแบบกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ และ
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และประเมินควำมพึงพอใจต่อระบบแนะนำกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ รำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

สรุ ปและอภิปรายผล
ระยะที่ 1 ศึกษาการดาเนินงานบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานของสถาบันอุดมศึกษา
จำกกำรศึกษำผลกำรดำเนินงำน ฯ ในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำมีกำร
ดำเนินงำนในเรื่ องของนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และ
กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และมีกำร
ตั้งหน่วยงำนเฉพำะ เช่น มหำวิทยำลัยมหิ ดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็ นต้น อำจเนื่องจำกสถำบัน
ดังกล่ำวมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมเกณฑ์ของ EdPEx หมวดที่ 6 ใน
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หัวข้อ กำรเตรี ยมควำมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน (สำนักมำตรฐำนและประเมินผล
อุดมศึกษำ, 2558) และ ตำมเกณฑ์ของ AUN QA ในเกณฑ์ที่ 9 เรื่ อง มำตรฐำนด้ำนสิ่ งแวดล้อม
สุ ขภำพ และควำมปลอดภัย (ASEAN University Network, 2015) เพื่อให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว
จึงทำให้มีกำรดำเนิ นกำรได้อย่ำงครบถ้วน แต่พบว่ำสถำบันอุดมศึกษำส่ วนใหญ่ยงั ไม่ดำเนินงำน
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยกำหนด ดังนั้น จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของผูว้ ิจยั ได้ทำกำรทบทวนวรรณกรรม
โดยมีพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 เป็ น
หลักในกำรดำเนินกำรวิจยั ซึ่ งหน่วยงำนที่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยฉบับนี้อย่ำงเคร่ งครัดส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ภำคอุตสำหกรรม หรื อสถำนประกอบกิจกำร ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมกฎหมำย และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มำสร้ำงเป็ นเครื่ องมือในกำรวิจยั และจำกกำรสื บค้นยังไม่พบว่ำมีกำรศึกษำวิจยั ในรู ปแบบนี้ ผูว้ ิจยั
จึงดำเนินกำรศึกษำกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ในกำรศึกษำครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ใช้เทคนิคเดลฟำย (Delphi technique) ซึ่งมีลกั ษณะเดียวกันกับ
กำรใช้เทคนิคระดมสมอง เพื่อรวบรวมควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้อง และนำมำสรุ ป
ประเด็น และส่ งกลับไปอีกครั้งเพื่อหำฉันทำมติ จำกกำรตอบแบบสอบถำม ซึ่งวิธีกำรนี้สำมำรถ
รวบรวมควำมคิดเห็นจำกผูเ้ ชี่ยวชำญที่อยูใ่ นสถำนที่และเวลำที่แตกต่ำงกัน ทั้งยังประหยัดเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำย (เสถียร คำมีศกั ดิ์ เรื องชัย จรุ งศิรวัฒน์ ชำนำญ แสงแก้ว และจิตต์อำรี ย ์ กนกนิรันดร, 2553)
ซึ่งเป็ นกำรวิจยั เชิงคุณภำพโดยกำรเลือกผูเ้ ชี่ยวชำญจำกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่จะทำกำรศึกษำ
ภำยใต้เทคนิคกำรเลือกแบบเฉพำะเจำะจง จำนวน 17 คน (Macmillan, 1971) จำก มหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ 7 คน มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 7 คน และมหำวิทยำลัยเอกชน 3 คน ซึ่งมำจำกทุกภูมิภำค
ของประเทศไทย คือ ภำคกลำง 8 คน ภำคเหนือ 4 คน ภำคอีสำน 3 คน และภำคใต้ 2 คน ด้วยกำร
แบ่งแบบชั้นภูมิเพื่อให้ครอบคลุมทุกบริ บทของสถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปตำม
สถำนที่ต้ งั ภำรกิจที่ตอ้ งตอบสนองนโยบำยและพันธกิจ หลังจำกนั้น นำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์หำ
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ และวิเครำะห์ขอ้ มูลเพือ่ หำฉันทำมติ ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรใน
สถำบันอุดมศึกษำ 3 ประเด็น คือ
1) กำรดำเนินกำรในสถำบันอุดมศึกษำนอกเหนือจำก พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554
2) รู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
3) รู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
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อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ และรู ปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
โดยมีกำรสรุ ปผลและอภิปรำยผล ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรในสถำบันอุดมศึกษำ นอกเหนือจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 ผูเ้ ชี่ยวชำญได้มีฉนั ทำมติ 10 เรื่ องโดย
เรี ยงจำกมำกไปน้อย ดังนี้
1.1 กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
1.2 อุบตั ิเหตุทำงถนนในสถำบันอุดมศึกษำ
1.3 แผนงำนควำมเสี่ ยงที่สำคัญ เช่น ระบบงำนไฟฟ้ำ ระบบงำนอำคำร
1.4 มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อหรื อโรคระบำดที่อำจเกิดขึ้น
1.5 กำรจัดกำรภำวะควำมเครี ยดจำกกำรทำงำน
1.6 บุหรี่ สุ รำ ยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ
1.7 มีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนโดยเฉพำะ
1.8 ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำรโดยกำรกำหนด COSHH form (Control of
substances hazardous to health)
1.9 ระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัย
1.10 กำรยศำสตร์ (ท่ำทำงในกำรทำงำนในสำนักงำน)
จำกผลที่ผเู ้ ชี่ยวชำญแสดงควำมเห็นด้วยว่ำต้องมีกำรดำเนินกำรมำกที่สุด (ร้อยละ 94.1)
คือเรื่ อง กำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และเรื่ องอุบตั ิเหตุทำงถนนใน
สถำบันอุดมศึกษำ ซึ่งกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็ นกระบวนกำรบ่งชี้
อันตรำยจำกปัจจัยที่สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนที่อำจคุมคมต่อสุ ขภำพของผูป้ ฏิบตั ิงำน และยังส่ งผล
กระทบต่อประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนของผูป้ ฏิบตั ิงำนด้วย ผูด้ ำเนินจะต้องมีควำมรู ้และควำมเข้ำใจ
ในลักษณะกำรปฏิบตั ิงำน ข้อมูลกำรบ่งชี้อนั ตรำย อำจได้มำจำกกำรเดินสำรวจ กำรสังเกต หรื อจำก
กำรสอบถำมผูป้ ฏิบตั ิงำน รวมถึงศึกษำจำกเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหำกต้องมีกำรเริ่ มดำเนินกำร ผูท้ ี่
จะดำเนินกำรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้และประสบกำรณ์ หรื อมีผทู ้ ี่มีประสบกำรณ์ควบคุม และถ้ำ
หำกมีคู่มือเพื่อเป็ นแนวทำงก็จะทำให้สำมำรถดำเนินกำรได้ง่ำยขึ้น และกำรประเมินควำมเสี่ ยงด้ำน
ควำมปลอดภัยนี้จะได้มำซึ่งประเด็นที่จะใช้ดำเนินกำรในเรื่ องของกำรป้องกัน และแก้ไขในสิ่ งที่
ค้นพบและประเมินแล้วว่ำมีโอกำสที่จะเกิด และจะทำให้เกิดควำมรุ นแรงเมื่อเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่
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กำรทำแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ถือเป็ นกำรเริ่ มต้นที่ดีในกำรเริ่ มดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
ส่ วนเรื่ องอุบตั ิเหตุทำงถนนนสถำบันอุดมศึกษำ จำกกำรเก็บข้อมูลสถิตินกั ศึกษำที่มำรับ
บริ กำรที่เกิดอุบตั ิเหตุจำกกำรจรำจร ที่หอ้ งพยำบำล พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ของมหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์พบว่ำมีกำรเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั สิ้น 350 ครั้ง ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นอุบตั ิเหตุจำกรถจักรยำนยนต์
ถึงร้อยละ 78 (กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์, 2562) และจำกรำยงำนประจำปี 2560
สำนักงำนรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจร มหำวิทยำลัยขอนแก่น (2560) พบสถิติอุบตั ิเหตุทำง
จรำจร ภำยในพื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในปี 2560 จำนวน 223 ครั้ง มีผบู ้ ำดเจ็บ 169 รำย และ
เสี ยชีวิต 2 รำย และยังมีกำรศึกษำของ ป้อ บุญรอด (2555) ที่พบอุบตั ิกำรณ์กำรเกิดอุบตั ิเหตุจำกกำร
ขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ได้รับอุบตั ิเหตุจำกกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์เท่ำกับ 1,169.80 ต่อประชำกรแสนคน ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 42.2) ใช้ระดับควำมเร็ว
ในกำรขับขี่ 40 – 59 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง จำกข้อมูลดังกล่ำว ทำให้เห็นว่ำ อุบตั ิเหตุทำงถนนใน
สถำบันอุดมศึกษำทำให้เกิดควำมเป็ นอันตรำยถึงแก่ชีวิต และมีสถิติกำรเกิดเหตุค่อนข้ำงสู ง
ผูเ้ ชี่ยวชำญจึงมีควำมเห็นว่ำต้องมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนี้
2. รู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ
กำรศึกษำรู ปแบบของกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนในสถำบันอุดมศึกษำ แบ่งเป็ น แนวทำงกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 และ รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ ที่จะทำให้
สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้มีผลกำรวิจยั ดังนี้
2.1 แนวทำงกำรปฏิบตั ิตำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มีประเด็นที่ผำ่ นฉันทำมติจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ 11 เรื่ อง โดยเรี ยงจำกมำกไปน้อย
ดังนี้
2.1.1 ส่ งเสริ มและประชำสัมพันธ์
2.1.2 กำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยฯ ของสถำบันก่อน
2.1.3 จัดทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
2.1.4 หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ควำมรู ้กบั ผูบ้ ริ หำรของมหำวิทยำลัย
2.1.5 มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนแต่ละระดับภำยในสถำนศึกษำ
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2.1.6 มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ ของแต่ละหน่วยงำน
อย่ำงชัดเจน กำหนด KPI (Key performance indicator) ของหน่วยงำน
2.1.7 ประเมินอันตรำย ศึกษำผลกระทบของสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของสถำนศึกษำ
2.1.8 มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ
2.1.9 มีหน่วยงำนควำมปลอดภัยฯ และมีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิงำนประจำ และขึ้นตรง
กับผูบ้ ริ หำร
2.1.10 เริ่ มนำร่ องจำกสถำบันที่เปิ ดสอนหลักสู ตรอำชีวอนำมัย หรื อเทียบเท่ำ
2.1.11 สมัคร “สถำนศึกษำปลอดภัย” หรื อใช้กิจกรรมนี้เป็ นตัวกระตุน้
จำกผลที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเสนอแนะแนวทำงและมีควำมเห็นด้วยว่ำต้องปฏิบตั ิมำกที่สุด
(ร้อยละ 100) คือ เรื่ องกำรส่ งเสริ มและประชำสัมพันธ์ รองลงมำ (ร้อยละ 94.1) คือ เรื่ องกำรกำหนด
นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำน และ กำรจัดทำ
แผนงำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
กำรส่ งเสริ มและกำรประชำสัมพันธ์ ผูเ้ ชี่ยวชำญมีขอ้ คิดเห็นว่ำ วิธีกำรที่จะทำให้
ผูบ้ ริ หำรของสถำบันอุดมศึกษำให้ควำมสนใจ และเห็นควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิตำม
พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 นั้น ควร
ให้ทรำบเจตนำรมณ์ของกฎหมำย เนื่องจำกกฎหมำยฉบับนี้ไม่ได้บงั คับสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีกำร
นำไปชี้แจงในที่ประชุมอธิกำรบดีแห่งประเทศไทยเพื่อเป็ นกำรประชำสัมพันธ์ให้ทุกสถำบัน
รับทรำบ รวมถึงมีกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทรำบด้วย ไม่เพียงแต่เรื่ องของกฎหมำยเท่ำนั้น ยัง
รวมไปถึงควำมเสี่ ยงและควำมไม่ปลอดภัยในกำรทำงำนด้วย
กำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ก็
เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่งที่จะทำให้กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งควรให้ควำมสำคัญควบคู่ไปกับกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคน รวิศรำ สันติมิตร และ ลือชัย วงษ์ทอง (2561) ได้ศึกษำ
เกี่ยวกับกำรนำนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนพบว่ำกำร
บรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมี
ควำมสัมพันธ์กบั ควำมชัดเจนของวัตถุประสงค์นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอยูใ่ นระดับมำกที่สุด เพรำะฉะนั้นกำรกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนต้องมำจำกควำมร่ วมมือทั้งทำงฝ่ ำยบริ หำร ฝ่ ำย
ผูแ้ ทนคณำจำรย์ และผูแ้ ทนบุคลำกรสำยสนับสนุน เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับแต่ละสถำบัน ใช้

130
ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ชัดเจน และต้องประกำศให้บุคลำกรทุกคนทรำบนโยบำยดังกล่ำวด้วย
แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เป็ นกำรวำงแผนขั้นตอนวิธีกำรทำงำน
ด้ำนควำมปลอดภัยตำมลักษณะงำน ตำมพื้นที่กำรทำงำน เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำร
และกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้บรรลุผล
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
2.2 รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
รู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ที่ผวู ้ จิ ยั ทำกำรศึกษำ ได้แบ่งออกเป็ น 3 เรื่ อง ดังนี้
2.2.1 เรื่ องหน่วยงำนที่จะดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มีหน่วยงำนที่ผำ่ นฉันทำมติจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ
1 หน่วยงำนเท่ำนั้น คือ กำรตั้งหน่วยงำนควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีฉนั ทำมติ ร้อย
ละ 100
2.2.2 เรื่ องรู ปแบบกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ รู ปแบบที่ผำ่ นฉันทำมติจำกผูเ้ ชี่ยวชำญมี 4
รู ปแบบ โดยเรี ยงจำกมำกไปน้อย ดังนี้
2.2.2.1 หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของ
สถำบันอุดมศึกษำโดยมีผบู ้ ริ หำรจำกทุกส่วนงำนเป็ นคณะกรรมกำร
2.2.2.2 หน่วยงำนควำมปลอดภัยที่มี คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยของ
สถำบันอุดมศึกษำโดยมีอธิกำรบดี หรื อรองอธิกำรบดีเป็ นประธำน
2.2.2.3 มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนระดับวิชำชีพ ดำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนประจำสถำนศึกษำ
2.2.2.4 กระจำยกำรดำเนินกำรให้ทุกส่ วนงำน
2.2.3 เรื่ องหน่วยงำนที่จะควบคุมดูแลกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ หน่วยงำนที่ผำ่ นฉันทำมติ
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ มี 2 หน่วยงำน โดยเรี ยงจำกมำกไปน้อย ดังนี้
2.2.3.1 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน (ค.ป.อ.) ที่มีตวั แทนจำกตัวแทนของแต่ละหน่วยงำน
2.2.3.2 ฝ่ ำยบริ หำรของมหำวิทยำลัย
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3. รู ปแบบคูม่ ือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำและรู ปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กำรศึกษำรู ปแบบคู่มือกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำและรู ปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อในกำรศึกษำดังนี้
3.1 เนื้อหำในคู่มือกำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มีประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเสนอแนะและผ่ำนฉันทำมติ
จำกผูเ้ ชี่ยวชำญ 13 เรื่ อง โดยเรี ยงจำกมำกไปน้อย ดังนี้
3.1.1 นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย ฯ
3.1.2 กฎหมำยควำมปลอดภัย ฯ และบทลงโทษ
3.1.3 โครงสร้ำง และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย ฯ
3.1.4 ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิกำร
3.1.5 แผนฉุกเฉินต่ำง ๆ
3.1.6 กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรทำงำน
3.1.7 ประเมินผลกำรดำเนินงำน
3.1.8 ควำมรู ้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำบันอุดมศึกษำ
3.1.9 ควำมปลอดภัยในงำนก่อสร้ำงและเครื่ องจักร
3.1.10 ทบทวนผลกำรดำเนินงำน
3.1.11 กำรดำเนินกำรตำมแผน
3.1.12 ขั้นตอนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย ฯ
3.1.13 แผนงำน งบประมำณกำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย
3.2 เนื้อหำในคู่มือกำรดำเนินงำนเพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 มีประเด็นที่ผเู ้ ชี่ยวชำญเสนอแนะและ
ผ่ำนฉันทำมติจำกผูเ้ ชี่ยวชำญ 8 เรื่ อง โดยเรี ยงจำกมำกไปน้อย ดังนี้
3.2.1 อุบตั ิเหตุจำกกำรทำงำน
3.2.2 ควำมปลอดภัยทำงถนน
3.2.3 ควำมเครี ยด จิตวิทยำสังคม
3.2.4 มำตรกำรป้องกันโรคติดต่อ หรื อโรคระบำด
3.2.5 ทำตำมกฎหมำยก็เพียงพอแล้ว
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3.2.6 กำรยศำสตร์ของพนักงำนสำนักงำน
3.2.7 ควำมปลอดภัยนอกงำน
3.2.8 มำตรกำรควำมปลอดภัยสำหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
3.3 รู ปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำรดำเนินงำนบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มีรูปแบบที่ผเู ้ ชี่ยวชำญ
เสนอแนะและผ่ำนฉันทำมติจำกผูเ้ ชี่ยวชำญจำนวน 6 รู ปแบบ โดยเรี ยงจำกร้อยละของควำมคิดเห็น
จำกมำกไปน้อย ดังนี้
3.3.1 รู ปแบบของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ
3.3.2 โปรแกรมที่สำมำรถดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์สำธำรณะ
3.3.3 โปรแกรมที่พฒั นำเป็ นรู ปแบบ Online/ Database ที่ปรับให้ทนั สมัยอยู่
ตลอดเวลำ
3.3.4 โปรแกรมอธิบำยวิธีกำรใช้ กำหนดบทบำทของผูท้ ี่เข้ำถึงข้อมูลในระบบได้
โดยพิจำรณำตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่งบำงข้อมูลอำจเป็ นข้อมูลเฉพำะของแต่ละบุคคล มีระบบ 2 ภำษำ
ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
3.3.5 รู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อำทิ Excel file สำมำรถกรอกข้อมูลเชิงปริ มำณ
วิเครำะห์ขอ้ มูลและแปลผลได้ทนั ที
3.3.6 Google form ที่สำมำรถส่ งข้อร้องเรี ยนหรื อแจ้งข่ำว แจ้งเหตุได้
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการดาเนินการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
จำกกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลในระยะที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ำ
สถำบันอุดมศึกษำส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ และไม่ทรำบว่ำจะต้องเริ่ มดำเนินกำร
อย่ำงไร ผูว้ ิจยั จึงได้ดำเนินกำรพัฒนำคู่มือกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำขึ้น และเพื่อควำมสะดวกในกำร
นำไปใช้จึงได้ออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ดังนี้
1. คู่มือกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
กำรพัฒนำคู่มือกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ผูว้ ิจยั พัฒนำคู่มือขึ้นมำทั้งสิ้ น 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 คู่มือกำร
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ดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนกำรบริ หำรจัดกำร ฉบับที่ 2 คู่มือกำรดำเนินกำรตำม
มำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ ด้ำนควำมปลอดภัย ฉบับที่ 3 คู่มือกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรบริ หำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ด้ำน
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน และ ฉบับที่ 4 คู่มือกำรดำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ เพิ่มเติมจำกพระรำชบัญญัติควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน พ.ศ. 2554 โดยจัดทำในรู ปแบบ E - Book
ที่มีขนำด A5 ที่สำมำรถเปิ ดอ่ำนและย้อนดูได้ ปรับขนำดโดยกำรซูมเข้ำเพื่อให้ตวั อักษรใหญ่ข้ ึน
และซูมออกเพือ่ ให้เห็นในภำพรวมทั้งหมด นอกจำกนี้กำรออกแบบของคู่มือผูว้ ิจยั ยังคำนึงถึง
ควำมสวยงำม และมีภำพประกอบเพื่อให้น่ำอ่ำนและเพิม่ ควำมเข้ำใจมำกยิง่ ขึ้น ทั้ง 4 ฉบับ จำกนั้น
ให้ผเู ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย รวมทั้งสิ้ น 5 ท่ำน ประเมินควำมเหมำะสมของ
คู่มือด้ำนเนื้อหำ และด้ำนรู ปแบบของคู่มือ โดยผลกำรประเมินอยูใ่ นระดับมำกทั้ง 2 ด้ำน โดย
ผูท้ รงคุณวุฒิมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติมด้ำนเนื้อหำของคู่มือ ฯ ดังนี้ 1) ควำมถูกต้องของเนื้อหำ ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นเรื่ องสำรเคมี เกี่ยวกับสี ของสัญลักษณ์ที่แสดงว่ำอันตรำย กับระวัง ผูว้ จิ ยั
จึงได้ดำเนินกำรปรับปรุ งตำมข้อเสนอแนะดังนี้ เพิ่มรำยละเอียดควำมหมำยสัญลักษณ์ ห้ำมปฏิบตั ิ =
สี แดง ระวัง = สี เหลือง ให้ปฏิบตั ิ = สี น้ ำเงิน และ ปลอดภัย = สี เขียว 2) เนื้อหำของคูม่ ือ ให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับกำรยกตัวอย่ำงเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ ส่ วนนี้ผวู ้ ิจยั มีตวั อย่ำง ในบำง
กรณี ที่ทุกสถำบันต้องดำเนินกำร เพื่อให้เกิดมีควำมกระชับ และมีเนื้อหำไม่มำกจนเกินไป ซึ่ง
(สิ ริกร ประสพสุ ข, 2555) ให้ขอ้ เสนอแนะว่ำคู่มือที่ดีควรมี ขนำดรู ปเล่มเหมำะสม ตัวอักษรอ่ำนง่ำย
ชัดเจน รู ปประกอบเหมำะสมกับเนื้อหำ เนื้อหำ เข้ำใจง่ำย ควำมรู ้มีควำมเหมำะสม ตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมจำเป็ น
2. ออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
กำรออกแบบระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำเริ่ มจำกกำรกำหนดสิ ทธิของผูด้ ูแลระบบและ
สิ ทธิของผูใ้ ช้งำนทัว่ ไปโดยใช้แผนภำพยูสเคส (Use case diagram) เพื่อแสดงบริ บทของระบบ ทำ
ให้เข้ำใจระบบด้วยแผนภำพที่เข้ำใจง่ำยไม่ซบั ซ้อน เนื่องจำกแผนภำพยูสเคสเป็ นแผนภำพที่
ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ชดั เจน ไม่ซบั ซ้อน ช่วยลดกำรตีควำมผิดเพี้ยน และแสดงควำมต้องกำร
ของระบบที่พฒั นำ (บุญประเสริ ฐ สุ รักษ์รัตนสกุล, 2557) ซึ่งทั้งหมดนี้กเ็ พื่อเล่ำกระบวนกำรทำงำน
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ทั้งหมดของระบบว่ำมีกำรทำงำนอย่ำงไรบ้ำง และใช้แผนภำพคลำส (Class diagram) แสดง Class
และควำมสัมพันธ์ในแง่ต่ำง ๆ ระหว่ำง Class เหล่ำนั้น ประกอบด้วย 5 ส่ วนหลัก ๆ คือ 1) ตำรำงที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลผูใ้ ช้งำน (User) 2) ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลคำถำมและตัวเลือก (Questions and
choices) 3) ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรำยละเอียดคู่มือ (Manual) 4) ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้ำงแบบประเมิน (Template) เป็ นกำรสร้ำงโครงร่ ำงแบบประเมินที่เกี่ยวข้องกับคำถำมและ
คู่มือที่จะนำไปใช้ในกำรประเมิน และ 5) ตำรำงที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน (Assessment) เก็บ
รำยละเอียดกำรสร้ำงกำรประเมิน
ในกำรเขียนระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั ใช้สถำปัตยกรรมในกำรพัฒนำระบบ
ดังนี้ ภำษำคอมพิวเตอร์ในกำรแสดงผลของหน้ำเว็บไซต์ คือ ภำษำ HTML เวอร์ชนั 5, CSS เวอร์ชนั
3 และภำษำ JavaScript ใช้ ภำษำ PHP เวอร์ชนั 5.6 เท่ำนั้น ในกำรพัฒนำระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
และใช้โปรแกรมระบบจัดกำรฐำนข้อมูล MySQL เวอร์ชนั 5.6 และ phpmyadmin เวอร์ชนั 4.9
ผูด้ ูแลระบบ (Admin) และบุคคลทัว่ ไป (User) สำมำรถเข้ำใช้งำนได้ที่ http://www.phbuu.com/
occhealth/index.php/auth/login นอกจำกนี้ผวู ้ ิจยั จัดทำคู่มือสำหรับผูด้ ูแลระบบและคูม่ ือสำหรับ
ผูใ้ ช้งำนทัว่ ไป เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ง่ำยและสะดวกยิง่ ขึ้น
ระยะที่ 3 ทดลองใช้ และประเมินความพึงพอใจต่ อระบบแนะนาการบริหารจัดการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับสถาบันอุดมศึกษา
หลังจำกกำรกำรทดลองใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ผูว้ ิจยั ได้ประเมินควำมพึง
พอใจของของกำรทดลองใช้ดว้ ยแบบประเมินควำมพึงพอใจ โดยแบบประเมินได้ผำ่ นกำรทดสอบ
ควำมตรงของเนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับกำรประเมินระบบแนะนำ จำกผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำน
อำชีวอนำมัยและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องมำกกว่ำ 0.5 ในทุกข้อ
คำถำม ซึ่งเป็ นไปตำมกำรวัดและประเมินผล (Rovinelli & Hambleton, 1977) จำกนั้นผูว้ ิจยั ได้
ส่ งผ่ำนข้อมูลด้วยระบบเครื อข่ำยทำงอินเทอร์เน็ต (Internet) สร้ำงในรู ปแบบของกูเกิล (Google
from) ส่ งลิงค์ (Link) ของเว็บไซต์ไปยังกลุ่มตัวอย่ำงทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้ประเมิน
ผ่ำนเครื อข่ำยอินเตอร์เน็ต ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะนี้มีขอ้ ดี คือ ผูต้ อบแบบประเมินเป็ นผูท้ ี่
ทดลองใช้โปรแกรมจริ งเพรำะได้ส่งผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์เดียวกันผูท้ ดลองใช้ ผูท้ ี่จะเปิ ด
อ่ำนและตอบได้จะต้องมีรหัสผ่ำนในกำรเข้ำถึง นอกจำกนั้นยังมีควำมสะดวกและได้ผลลัพธ์ที่
รวดเร็ ว สอดคล้องกับรำยงำนก่อนหน้ำนี้ที่แนะนำให้มีกำรประเมินงำนวิจยั ผ่ำนเครื อข่ำย
อินเทอร์เน็ต ในปัจจุบนั จึงมีกำรใช้อย่ำงแพร่ หลำยเพิ่มมำกขึ้นในกระบวนกำรรวบรวมข้อมูล
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(นิศำชล รัตนมณี และประสพชัย พสุ นนท์, 2562) ยกตัวอย่ำงกำรศึกษำของ ชมพูนุช สรำวุเดชำ
(2563) ได้ให้โปรแกรมอบรมกำรสื บค้นข้อมูลทบทวนวรรณกรรมอย่ำงเป็ นระบบของ
คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในกำรประเมินควำมรู ้และควำมพึงพอใจได้ใช้กำร
ประเมินผ่ำน Google from ซึ่งสำมำรถเป็ นรู ปแบบที่นำมำใช้ในงำนวิจยั ได้น่ำเชื่อถือ
กำรประเมินควำมพึงพอใจในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กำหนดกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ออกเป็ น 2 กลุ่ม
คือ อำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และอำจำรย์ที่ไม่ได้เป็ นอำจำรย์ประจำ
หลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้ต้ งั สมมติฐำนไว้วำ่ ระบบแนะนำเพือ่ กำรบริ หำร
จัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ ควร
มีกำรนำไปใช้ได้ในทุกกลุ่มเป้ำหมำยที่ปฏิบตั ิงำนอยูใ่ นมหำวิทยำลัย ไม่จำกัดเฉพำะบุคคลที่มี
ควำมรู ้ทำงด้ำนอำชีวอนำมัยเท่ำนั้น ดังนั้นในกำรทดสอบสมมติฐำนนี้จึงได้ทดลองโดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่ำงออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ อำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ และกลุ่มที่ไม่ได้
เป็ นอำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัย กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้ น 60 คน อย่ำงไรก็ตำมในกำร
รวบรวมข้อมูลพบอัตรำตอบกลับ เท่ำกับ ร้อยละ 100 ในกลุ่มอำจำรย์ประจำหลักสูตรอำชีวอนำมัย
และร้อยละ 83.3 (จำนวน 25 คน) ในกลุ่มผูท้ ี่ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสู ตรอำชีวอนำมัย สำหรับกำร
ตอบกลับนี้ยงั ถือว่ำอยูใ่ นเกณฑ์ระดับสู งที่สำมำรถยอมรับได้ (นิศำชล รัตนมณี และประสพชัย
พสุ นนท์, 2562) ผูว้ ิจยั จึงได้นำข้อมูลกำรตอบกลับมำวิเครำะห์เปรี ยบเทียบต่อไป
กำรประเมินควำมพึงพอใจของระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำแบ่งประเด็นของกำร
ประเมินออกเป็ น 5 ด้ำน ได้แก่ ระบบใช้งำนง่ำย ไม่ซบั ซ้อน ควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงข้อมูล
รู ปแบบและวิธีกำรนำเสนอข้อมูล ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และข้อมูลมีควำมเข้ำใจง่ำย ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสองกลุ่ม มีควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรใช้งำนระบบแนะนำใน
ระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ระบบแนะนำ ฯ เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนใน
มหำวิทยำลัยในระดับมำกที่สุด เห็นได้วำ่ คู่มือด้ำนควำมปลอดภัยที่นำไปสร้ำงเป็ นนวัตกรรมใน
ระบบแนะนำ ฯ เป็ นกำรเข้ำถึงได้ง่ำยและผูใ้ ช้งำนสำมำรถนำไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิได้ ซึ่งถือเป็ น
ผลลัพธ์ของกำรศึกษำวิจยั ครั้งนี้ที่มุ่งหวังให้เกิดกำรนำระเบียบ ข้อบังคับ ตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ ไปใช้เป็ นรู ปธรรมมำกขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจำหลักสูตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำ กับ
อำจำรย์ที่ไม่ได้เป็ นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำต่อระบบแนะนำเพื่อกำร
บริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรทำงำนสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงทั้งสองกลุ่มมีระดับควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรใช้งำน
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ระบบพบว่ำไม่แตกต่ำงกันและเมื่อวิเครำะห์เปรี ยบเทียบรำยด้ำน ก็พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงเช่นกัน
นัน่ หมำยควำมว่ำ ระบบแนะนำมีควำมเหมำะสมต่อกำรนำไปใช้ในสถำบันอุดมศึกษำที่
กลุ่มเป้ำหมำยเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงำนในสถำบันอุดมศึกษำ ทั้งนี้เพรำะระบบแนะนำ ฯ ที่ผวู ้ ิจยั ได้ออกแบบ
ไว้ มีกำรกรอกข้อมูลของสถำบันอุดมศึกษำอย่ำงง่ำย ไม่ซบั ซ้อน หลังจำกกรอกข้อมูลจะพบว่ำ
สถำบันอุดมศึกษำยังไม่มีกำรดำเนินกิจกรรมควำมปลอดภัยในด้ำนใด โปรแกรมจะแนะนำกำร
ปฏิบตั ิโดยกำรเชื่อมต่อเข้ำกับคู่มือที่เหมำะสม และแนะนำแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ซึ่งในคู่มือจะเป็ น
รู ปแบบขนำด A5 นำเสนอในรู ปแบบ E-Book ที่สำมำรถเปิ ดอ่ำนและย้อนดูได้ นอกจำกนั้นกำร
ออกแบบของรู ปแบบคู่มือได้คำนึงถึงควำมสวยงำม และมีภำพประกอบเพื่อให้น่ำอ่ำนและเพิ่ม
ควำมเข้ำใจมำกขึ้น ทั้ง 4 ฉบับ นอกจำกนี้ผวู ้ ิจยั ยังได้พิจำรณำถึงควำมสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยที่
ใช้ทดลอง โดยเป็ นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีระดับกำรศึกษำสู งอำจเชื่อได้วำ่ มี
ควำมสำมำรถและทักษะในกำรอ่ำนข้อควำมและสื บค้นข้อมูลได้มำก ดังนั้นกลุ่มตัวอย่ำงถึงแม้จะ
ไม่ใช่อำจำรย์ประจำหลักสูตรอำชีวอนำมัยหรื อเทียบเท่ำจึงสำมำรถเข้ำใช้ระบบแนะนำ ฯ เพื่ออ่ำน
และทำควำมเข้ำใจได้ง่ำยจึงมีควำมพึงพอใจไม่แตกต่ำงจำกอำจำรย์ประจำหลักสู ตร
นอกจำกนี้ผวู ้ จิ ยั ยังได้ปรับปรุ งระบบแนะนำ ฯ ตำมข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ำง เช่น
“ควรเพิ่มเติมข้อควำมในกรณี ที่ลืมรหัสผ่ำนควรทำอย่ำงไร” หรื อ “ให้ผใู ้ ช้งำน (User) สำมำรถเพิ่ม
ปุ่ มเปลี่ยนรหัสผ่ำน” ซึ่งผูใ้ ช้งำนระบบแนะนำ ฯ เห็นว่ำ กำรดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยหรื อ
สื บค้นตำมระบบแนะนำ ฯ ในกำรใช้งำนจริ งอำจจะไม่ได้ใช้บ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อเกิดข้อสงสัยหรื อ
ต้องกำรข้อมูลจึงได้ใช้งำน ดังนั้นกำรตั้งรหัสผูใ้ ช้งำนอำจจะจดจำไม่ได้เหมือนกับกำรใช้งำนรหัสที่
ใช้ประจำ คำแนะนำดังกล่ำวผูว้ ิจยั จึงนำไปปรับปรุ งในระบบแนะนำ ฯ แล้ว

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจยั
1. บุคลำกรทุกคนในสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถเข้ำใช้ระบบแนะนำ ฯ เพื่อเป็ นแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนได้
จำกคู่มือหลังจำกทำกำรประเมินข้อมูลเบื้องต้นของสถำบัน หรื อคณะ
2. กำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับสถำบันอุดมศึกษำนั้น ต้องเริ่ มจำกกำรสื่ อสำร ประชำสัมพันธ์ให้ผบู ้ ริ หำรระดับสู งรับรู ้ และ
เข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พ.ศ. 2554 เพือ่ ให้เกิดควำมตระหนัก และเห็นควำมสำคัญด้ำนควำมปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงำนใน
สถำบัน
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3. ควรมีกำรตั้งหน่วยงำนเฉพำะเพื่อรับผิดชอบงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย
และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับสถำบันอุดมศึกษำ โดยมีเจ้ำหน้ำควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำนระดับวิชำชีพดำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย ฯ ประจำสถำบันอุดมศึกษำ เนื่องจำกกำร
ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย ฯ จะต้องมีกำรดำเนินงำนโดยผูท้ ี่มีรู้ และชำนำญใน
ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อให้เกิดกำรดำเนินกำรอย่ำงยัง่ ยืน
4. กำรตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
ควรให้มีคณะกรรมควำมปลอดภัย ฯ ของสถำบันอุดมศึกษำที่มำจำกผูบ้ ริ หำรของทุกส่ วนงำน และ
มีอธิกำรบดี หรื อรองอธิกำรบดี เป็ นประธำนคณะกรรมกำร และมีกำรกระจำยงำนให้ทุกส่ วนงำน
ร่ วมกันปฏิบตั ิ
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อกำรดำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของสถำบันอุดมศึกษำ
2. ควรมีกำรติดตำมผลกำรใช้ระบบแนะนำเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน สำหรับสถำบันอุดมศึกษำ
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