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บทคดัย่อ  

การศกึษาวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาผลกระทบต่อผลติภาพแรงงานเนื่องจากการน ามาตรการ
ความปลอดภยัมาใชใ้นการท างาน โดยเลอืกกรณีศกึษางานตดิตัง้ฝ้าเพดานของอาคารทีพ่กัอาศยั 
4 ชัน้ 42 ห้อง แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร มาตรการความปลอดภัยส าหรับงานติดตัง้ 
ฝ้าเพดานที่น ามาใช้ประกอบด้วย (1) นัง่ร้านมีความแขง็แรง (2) ทางเดินบนนัง่ร้าน สะอาด และ 
ไม่ลื่น (3) คนงานสวมใส่หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั (4) มผีูร้บัผดิชอบนัง่รา้น และ (5) เอกสารการ
อนุญาตใหใ้ชน้ัง่รา้น ผลการศกึษาพบว่า ผลติภาพแรงงานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใชม้ี
ค่าเฉลีย่ 1.85 ตร.ม./คน/ชม. หลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใชม้ค่ีาเฉลีย่ 1.66 ตร.ม./คน/ชม. 
ค่าผลติภาพแรงงานลดลงประมาณ 10.27 % ใช้เวลาในการท างานเพิม่ขึ้นประมาณ 5.35 % และ
ค่าแรงงานเพิม่ขึน้ประมาณ 10.26 % 
ค าส าคญั: ปัจจยั, ผลติภาพ, ฝ้าเพดาน, มาตรการความปลอดภยั, ค่าใชจ้่าย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the impact of safety measure on labor productivity 
in ceiling activity by studying 4 – story 42 units residential buildings in Bangkok. The safety 
system composed of (1) stable scaffolding system, (2) providing clean and not slip walkways 
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on the scaffold, (3) providing personal protective equipment for workers, (4) responsible for 
scaffolding and (5) scaffolding permit document. Productivity rates for prior and after the 
used of safety measure are 1.85 and 1.66 m2 /person/hr., respectively. The productivity 
declines for approximately 10.27 %, the working time for ceiling could take longer for 5.35 % 
and labor cost could increase for 10.26 %. 
KEYWORDS: Factor, Productivity, Ceiling, Safety Measure, Cost 
 
1. บทน า 

ส านักงานกองทุนเงนิทดแทน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ไดร้ายงานสถติกิารประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานในงานก่อสร้าง 10 ปีย้อนหลงั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – 
2561 พบว่า กจิการงานก่อสรา้ง มผีูป้ระสบอนัตรายทีร่ะดบัความรุนแรงถงึขัน้เสยีชวีติอยู่ในเกณฑ์
ทีส่งูมาก ซึง่สาเหตุหลกัมาจากการตกจากทีส่งู ดงัรปูที ่1 

 

 
 

รปูท่ี 1 สถิติการเสียชีวิตเน่ืองจากอบุติัเหตุในงานก่อสร้าง [1] 
 

โครงการก่อสร้างที่ให้ความส าคญักบัความปลอดภยั ควรมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การฝึกอบรม การก าหนดมาตรการความปลอดภยัในการท างาน การจดัท าโปรแกรมและประเมนิ
ความปลอดภยัในการท างาน ซึง่การปฏบิตัติามความปลอดภยัจะช่วยลดการเกดิอุบตัเิหตุ ลดระดบั
ความรุนแรง และท าให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุลดลง [2] อย่างไรก็ตามการน ามาตรการความ

คน 
 

ปี พ.ศ. 
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ปลอดภยัมาใช้ในโครงการก่อสร้าง อาจจะส่งผลกระทบท าให้ผลติภาพแรงงานลดลงในเบื้องต้น
เนื่องจากคนงานไม่มคีวามคุน้เคย   

จากงานวจิยัทีผ่่านมา พบว่า ปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบท าใหผ้ลติภาพแรงงานในงานก่อสรา้งลดลง
เกิดจากหลายปัจจยั เช่น แรงงานขาดทกัษะ ขาดการประสานงานจากฝ่ายออกแบบ ขาดการ
ควบคุมแรงงาน การท างานล่วงเวลา [3] เทคนิคและเทคโนโลยใีนการก่อสรา้งที่ไม่เหมาะสม การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงาน [4] แบบก่อสร้างมขีอ้ก าหนดที่ไม่ชดัเจน การเปลี่ยนแปลงงานส่งผลให้มี 
งานเพิม่ลดมาก ความล่าชา้ในการตอบเอกสาร [5] การจ่ายเงนิใหร้า้นขายวสัดุช้า การขาดแคลน
วสัดุก่อสรา้ง การรอคอยวสัดุ  [6] การจดัการสถานทีก่่อสรา้งไม่ด ีความไม่สงบทางการเมอืง วสัดุ
ไม่มจี าหน่ายในพืน้ที่โครงการก่อสรา้ง [7] ผู้บรหิารขาดความไว้วางใจและเชื่อมัน่จากคนงาน [8] 
ขาดการสือ่สาร การสัง่หยุดงานจากทีป่รกึษาโครงการ ประสทิธภิาพของผูค้วบคุมงาน [9] แรงจงูใจ
ในการท างาน ขาดแคลนช่างฝีมือ ขาดการประชุมเพื่อวางแผนการท างาน [10] การออกแบบที่
ผดิพลาด การก าหนดรายละเอยีดไม่ชดัเจน ค าสัง่แก้ไขเปลีย่นแปลงงานจากเจา้ของโครงการ [11] 
ขาดแคลนเครื่องจกัร – เครื่องมอื [12] สภาพภูมอิากาศ เครื่องจกัรเสยี [13] ความล่าชา้ในการจ่าย
เงนิงวดจากเจา้ของโครงการ ไม่น าแผนงานมาใชป้ระโยชน์ [14] ความง่ายในการล าเลยีงวสัดุ [15] 
ความยากง่ายและระยะทางในการขนส่งวสัดุ [16] การออกแบบที่ไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน [17] 
กิจกรรมงานก่อนหน้าขาดคุณภาพ [18-19] จ านวนของผู้รบัเหมาช่วง [20] เป็นต้น ผลกระทบ
เนื่องจากการน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นการท างานก่อสรา้งมกีารศกึษาไวค่้อนขา้งน้อยยงั
ไม่เป็นทีแ่พร่หลายมากนัก 

งานฝ้าเพดานภายในอาคารเป็นอกีกจิกรรมงานหนึ่งในหลายๆ กจิกรรมงานก่อสรา้งทีต่้องท า
บนที่สูงเกิน 2.00 เมตร ซึ่งตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ
จดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เกี่ยวกบังานก่อสร้าง 
พ.ศ.2551 ก าหนดใหม้มีาตรการความปลอดภยัในการท างาน ในความเป็นจรงิกลบัพบว่า โครงการ
ก่อสรา้งส่วนใหญ่ไม่ไดด้ าเนินการจดัท ามาตรการความปลอดภยัในการท างานดเีท่าทีค่วร ส่งผลให้
สถิติการเกิดอุบตัิเหตุในงานก่อสร้างยงัคงสูงอยู่ โดยเฉพาะอุบตัิเหตุเนื่องจากการตกจากที่สูง 
สาเหตุที่โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการจดัท ามาตรการความปลอดภยัในการท างาน 
อาจจะเกดิจากปัจจยัหลายๆดา้น เช่น ขาดความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัใน
การท างาน ขาดแคลนบุคลากรทางด้านความปลอดภยั ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้น เป็นต้น [21] ดงันัน้
ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาว่าหากน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมาใช้ในโครงการก่อสรา้งจะ
ส่งผลกระทบต่อผลติภาพแรงงาน และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึ้นอย่างไรบ้าง โดยเลือกกิจกรรม 
งานตดิตัง้ฝ้าเพดานภายในอาคารเป็นกรณีศกึษา เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าใชใ้นการวางแผนงาน การ
ประมาณราคาค่าแรงงาน และการบรหิารจดัการเรื่องความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้งส าหรบั
โครงการก่อสรา้งในอนาคต  
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2. ขัน้ตอนในการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน 
ขัน้ตอนในการท างานตดิตัง้ฝ้าเพดาน มดีงันี้ (1) ตรวจสอบระดบัฝ้าเพดานและก าหนดระดบั

ฝ้าเพดานทีผ่นังหอ้ง (2) ยดึโครงเคร่าฝ้าทีร่มิผนังหอ้งใหค้รบทุกดา้น (3) ยดึฉากชุดปรบัระดบัตาม
ต าแหน่งที่ก าหนด (4) แขวนลวดปรับระดับ (5) แขวนโครงเคร่าฝ้าเข้ากับลวดปรับระดับ  
(6) ต่อโครงเคร่าฝ้าเข้าด้วยกนั (7) ยึดโครงเคร่าตวัล่างเข้ากบัโครงเคร่าตวับนด้วยขอยึดโครง 
(8) ตรวจสอบระดบัของโครงเคร่าฝ้า (9) ยดึแผ่นยปิซัม่บอรด์เขา้กบัโครงเคร่าฝ้า และ (10) ฉาบปิด
รอยต่อแผ่นยปิซัม่บอร์ดและหวัสกรูและท าความสะอาด ตามล าดบั ในการท างานตดิตัง้ฝ้าเพดาน
ทัง้ 10 ขัน้ตอน มคีวามเสีย่งและมโีอกาสทีจ่ะเกดิอุบตัเิหตุไดง้่ายหากไม่มมีาตรการความปลอดภยั
ในการท างาน  
 
3. ขัน้ตอนการเกบ็ข้อมูล 
3.1 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างของช่างฝ้าเพดานที่ศึกษาวิจยัในครัง้นี้ มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี เพศชาย มี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10 - 14 ปี ระดบัทกัษะฝีมอืแรงงานตามประกาศคณะกรรมการ
สง่เสรมิการพฒันาฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2552 เรื่อง มาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต ิอาชพีช่างก่อสรา้ง 
สาขาช่างติดตัง้ยิปซมัระดบั 3 หมายถึง ช่างที่มีความรู้ ความสามารถสูง และมีความเชี่ยวชาญ 
ขัน้วินิจฉัยได้ ตัดสินใจแก้ปัญหา  ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน  ประยุกต์ใช้ความรู้
ความสามารถกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้ 

โครงการทีศ่กึษาวจิยัในครัง้นี้มชี่างฝ้าเพดานทีท่ างานในโครงการทัง้หมด 6 คน ทุกคนมรีะดบั
ทกัษะ ระดบั 3 และคนงานท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยอีก 3 คน รวมเป็น 9 คน ในการท างานแต่ละวนั 
หวัหน้าผู้ควบคุมงานจะจดัช่างฝ้าเพดานออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบดว้ย ช่างฝ้าเพดาน 
2 คน และคนงาน 1 คน โดยแบ่งการท างานแต่ละหอ้งเมื่อท างานแลว้เสรจ็กจ็ะยา้ยไปท ายงัห้องอื่น
ต่อไป ในการเกบ็ขอ้มูลก่อนและหลงัการน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นการท างาน จะใชช้่าง
กลุ่มเดยีวกนัตลอดเวลาทีเ่กบ็ขอ้มลู  
 
3.2 การเกบ็ข้อมูล 

ผู้วจิยัลงพื้นที่เก็บขอ้มูลปฐมภูมิ โดยวดัปรมิาณงานติดตัง้ฝ้าเพดานภายในอาคารที่ท าไดใ้น 
แต่ละวนัต่อจ านวนช่าง บนัทกึลงในตารางการท างาน ซึ่งขอ้มูลที่ได้ประกอบด้วยจ านวนคนงาน 
สภาพภูมอิากาศ สาเหตุการหยุดงาน คุณภาพของงานทีไ่ดแ้ละปรมิาณงานทีท่ าไดใ้นแต่ละวนั  ซึ่ง
ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผลติภาพแรงงานทัง้นัน้ เช่น อุณหภูมทิี่เพิม่ขึ้นส่งผลให้
ผลติภาพแรงงานต ่าลง หรอืทกัษะฝีมอืแรงงาน [14, 22] เป็นต้น เพื่อความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
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ของขอ้มลู จ านวนช่างทีถู่กประเมนิเพื่อเกบ็ขอ้มลูในแต่ละครัง้จะตอ้งมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 
[23] ตามหัวข้อ 3.1 มีจ านวนช่างฝ้าเพดานและผู้ช่วยช่างที่ท างานในโครงการนี้ทัง้หมด 
9 คน จะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 100 ช่วงระยะเวลาในการเกบ็
ขอ้มูลอยู่ในช่วงเดอืน พฤศจกิายน – มกราคม 2562  ซึ่งอุณหภูมใินการท างานแต่ละวนัจะอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใกล้เคียงกนั และบนัทึกขอ้มูลโดยกล้องวดีีโอเพื่อช่วยในการตรวจสอบข้อมูลต่าง  ๆ ใน
ภายหลงั งานวจิยัในครัง้นี้เก็บขอ้มูลค่าผลติภาพแรงงาน 2 กรณี คอื (1) ผลติภาพแรงงานก่อน 
น ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ในการท างาน และ (2) ผลติภาพแรงงานหลงัจากน ามาตรการ
ความปลอดภยัมาใชใ้นการท างาน 
 
4. รายละเอียดของสถานท่ีเกบ็ข้อมูล 

4.1 ฝ้าเพดานทีศ่กึษาวจิยัในครัง้นี้ เป็นงานฝ้าเพดานภายในอาคาร วสัดุเป็นฝ้ายปิซัม่บอรด์ 
หนา 9 มลิลเิมตร ฉาบเรยีบ ลดระดบัฝ้าเป็นหลุม โครงเคร่าเหลก็ชุบสงักะสรีะยะห่าง 0.40 x 0.60 
เมตร ความสูงจากระดบัพืน้หอ้งถงึระดบัฝ้าเพดานประมาณ 2.80 เมตร ยกเวน้หอ้งส านักงาน สูง
ประมาณ 3.20 เมตร (หอ้งส านักงาน จะไม่น ามาใชใ้นการศกึษาวจิยัในครัง้นี้) ดงัรปูที ่2 

4.2 สถานที่เก็บขอ้มูลก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นโครงการ เริม่จากคนงานขน
ย้ายวสัดุส าหรบังานติดตัง้ฝ้าเพดานไปยงัต าแหน่งที่จะติดตัง้ โดยเริ่มติดตัง้ชัน้ที่ 1 ของอาคาร
จ านวน 5 หอ้ง คอื No.1, No.2, No.3, No.4 และ No.5  หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่1 เสรจ็กจ็ะยา้ยขึน้ไป
ตดิตัง้ทีช่ ัน้ที ่2 จ านวน 5 หอ้ง คอื No.10, No.11, No.12, No.13 และ No.14 หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่2 
เสรจ็ก็จะย้ายขึน้ไปติดตัง้ที่ชัน้ที่ 3 จ านวน 5 ห้อง คอื No.21, No.22, No.23, No.24 และ No.25 
หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่3 เสรจ็กจ็ะยา้ยขึน้ไปตดิตัง้ทีช่ ัน้ที่ 4 จ านวน 5 หอ้ง คอื No.32, No.33, No.34, 
No.35 และ No.36 รายละเอยีดดงัรปูที ่2 

4.3 สถานทีเ่กบ็ขอ้มูลหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นโครงการ เริม่จากคนงาน
ขนยา้ยวสัดุส าหรบังานตดิตัง้ฝ้าเพดานไปยงัต าแหน่งทีจ่ะตดิตัง้ โดยเริม่ตดิตัง้ชัน้ที ่1 ของอาคาร
จ านวน 3 หอ้ง คอื No.6, No.7 และ No.8  หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่1 เสรจ็กจ็ะยา้ยขึน้ไปตดิตัง้ทีช่ ัน้ที่ 
2 จ านวน 6 หอ้ง คอื No.15, No.16, No.17, No.18, No.19 และ No.20 หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่2 เสรจ็
ก็จะย้ายขึ้นไปติดตัง้ที่ชัน้ที่ 3 จ านวน 5 ห้อง คือ No.27, No.28, No.29, No.30 และ No.31 
หลงัจากตดิตัง้ชัน้ที ่3 เสรจ็กจ็ะยา้ยขึน้ไปตดิตัง้ทีช่ ัน้ที ่4 จ านวน 6 หอ้ง คอื No.37, No.38, No.39, 
No.40, No.41 และ No.42 รายละเอยีดดงัรปูที ่2 
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รปูท่ี 2 แปลนการติดตัง้ฝ้าเพดานบางส่วนท่ีศึกษา 

 
5. มาตรการความปลอดภยัในการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน 

จากการศกึษากฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานก่อสรา้ง พบว่า กระทรวง
แรงงาน ออกกฎกระทรวงแรงงาน เรื่องการก าหนดมาตรฐานในการบรหิารและจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบังานก่อสร้าง พ.ศ.  2551 ซึ่งเป็น
กฎหมายทีบ่งัคบัใชก้บังานก่อสรา้งโดยตรง มสีาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตดิตัง้ฝ้าเพดาน 1 เรื่อง 
คอื (1) การท างานในสถานที่ที่มอีันตรายจากการตกจากที่สูง การพงัทลาย และกระเด็นหรอืตก
หล่นของวสัดุ และกฎกระทรวง เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้น
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับนัง่ร้านและค ้ายัน  
พ.ศ. 2564 

การท างานตดิตัง้ฝ้าเพดานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นการท างาน ผูร้บัเหมาใช้
นัง่รา้นชนิดมา้ยนืในการท างาน ดงัรปูที ่3 มาใชใ้นการท างาน ถงึแมค้วามสงูจากระดบัพืน้อาคารถงึ
ระดับพื้นของนัง่ร้านชนิดม้ายืนจะน้อยกว่า 2.00 เมตร แต่ยงัมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เกดิขึน้ได ้ผูว้จิยัจงึออกแบบมาตรการความปลอดภยัในการท างานตดิตัง้ฝ้าเพดานมาใชก้บังานวจิยั
ในครัง้นี้ ไดด้งันี้ (1) เปลีย่นนัง่รา้นชนิดมา้ยนืเป็นนัง่รา้นเหลก็ (2) ทางเดนิบนนัง่รา้น สะอาด และ
ไม่ลื่น (3) คนงานสวมใส่สวมหมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั (4) แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบนัง่รา้น [16] และ 
(5) มเีอกสารการอนุญาตใหใ้ชน้ัง่รา้น  รายละเอยีดดงัรปูที ่4  

ส านกังาน 
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รปูท่ี 3 สภาพแวดล้อมในการท างานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ 

 

 
รปูท่ี 4 มาตรการความปลอดภยัในการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน 

 
6. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน  

ราคาวสัดุทีน่ ามาประมาณการค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัในการท างานตดิตัง้
ฝ้าเพดาน จะคดิค่าเสือ่มราคาของวสัดุ โดยใชว้ธิกีารคดิค่าเสือ่มราคาแบบเสน้ตรง [24] โดยยดึหลกั
ของการปันส่วนมูลค่าของสนิทรพัยอ์อกเป็นค่าเสื่อมราคาทีเ่ท่ากนัในแต่ละปีตลอดอายุการใช้งาน 
ดงัสมการที ่1 
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  ค่าเสือ่มราคา (Dn) = (I-S)/N  (1) 
 

โดยที ่Dn = ค่าเสือ่มราคาจ่ายต่อปีทีn่ 
     I = ตน้ทุนของสนิทรพัย ์
    S = มลูคาซากเมื่อปีสุดทา้ยของอายุการใชง้าน 
   N = อายุการใชง้าน   
จากการประเมินการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน ก่อนที่จะน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ใน

โครงการ ดงัรูปที ่3 พบว่า (1) ผูร้บัเหมาใชน้ัง่รา้นชนิดมา้ยนืมาใชใ้นการท างาน 1 ชุดต่อหอ้ง เมื่อ
ท างานติดตัง้ฝ้าเพดานแลว้เสรจ็ก็จะท าการย้ายนัง่ร้านไปท างานห้องอื่นต่อไป ค่าแรงเคลื่อนยา้ย
นัง่ร้านคดิแบบเหมาจ่ายต่อจ านวนห้อง (1 ห้องต่อครัง้) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอุปกรณ์ในการท างาน
ก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใช ้ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอปุกรณ์ในการท างานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ 

 
 

รายการ ปรมิาณ หน่วย 
ราคาต่อหน่วย ราคา

รวม ค่าวสัด ุ ค่าแรง รวม 

1 ค่านัง่รา้น 3 ชุด 420 125 545 1,635 

2 ค่าเคลื่อนยา้ยนัง่รา้น 20 ครัง้ - 30 600 600 

  รวม 1 - 2      2,235 
  

ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงสถานที่ท างานติดตัง้ฝ้าเพดานให้มคีวามปลอดภยั เป็นไปตามที่กฎหมาย
และมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานก าหนด รายละเอยีดดงัขอ้ 5 และรปูที ่4 โดยด าเนินการ
ดงันี้ (1) เปลีย่นนัง่รา้นชนิดมา้ยนืเป็นนัง่รา้นเหลก็ 1 ชุดต่อหอ้ง (2) ตดิตัง้ทางเดนิเหลก็ 2 ชุดต่อ
นัง่รา้นหนึ่งชุด (3) ค่าตดิตัง้ รื้อถอน เคลื่อนยา้ยนัง่รา้น  จ านวน 20 ครัง้ (4) จดัซื้อหมวกนิรภยัให้
คนงาน 9 คน คดิค่าเสื่อมราคาของวสัดุ ดงันี้ (1) นัง่ร้านเหล็ก ราคา 1,800 บาทต่อชุด อายุการ 
ใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 100 บาท ใช้งานมาแล้ว 3 ปี มูลค่าปัจจุบนั 780 บาท (2) ทางเดินเหล็ก 
ราคา 800 บาทต่อชุด อายุการใช้งาน 5 ปี มูลค่าซาก 70 บาท ใช้งานมาแล้ว 3 ปี มูลค่าปัจจุบนั 
362 บาท ผลการศกึษา พบว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัมาตรการความปลอดภยัในการท างานติดตัง้ฝ้า
เพดานภายในอาคาร มค่ีาใชจ้่ายเป็นจ านวนเงนิ 6,592 บาท ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากเดมิ 4,357 บาท 
รายละเอยีด ดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัมาตรการความปลอดภยัในการท างานติดตัง้ฝ้าเพดาน 

No รายการ ปรมิาณ หน่วย 
ราคาต่อหน่วย 

ราคารวม 
ค่าวสัด ุ ค่าแรง รวม 

1 ค่านัง่รา้น 3 ชุด 780 - 780 2,340 

2 ทางเดนิเหลก็ 6 ชุด 362 - 362 2,172 

3 ค่าตดิตัง้/รือ้ถอน นัง่รา้น 20 ครัง้ - 50 50 1,000 

4 หมวกนิรภยั 9 ชุด 120 - 120 1,080 

                      รวม 1 - 4      6,592 
 

จากการสอบถาม คนงาน ผูค้วบคุมงาน เกีย่วกบัการเกดิอุบตัเิหตุในการท างาน พบว่า ในการ
ท างานตดิตัง้ฝ้าเพดาน เกดิอุบตัเิหตุขึน้บ่อย แต่ระดบัความรุนแรงไม่มากนัก ไม่ถงึขัน้ต้องหยุดพกั
งาน จากการเกบ็ขอ้มูลก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใชเ้กดิอุบตัเิหตุขึน้ 3 ครัง้ ดงัตารางที ่3
สาเหตุเกิดจากการตกจากนัง่ร้านและวสัดุหล่นใส่ หลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ใน
โครงการ พบว่า ไม่มอุีบตัเิหตุเกดิขึน้ 
 
7. ผลการศึกษา 

ในการท างานตดิตัง้ฝ้าเพดานภายในอาคาร ผูร้บัเหมาแบ่งชุดช่างฝ้าเพดานท างานประจ าแต่
ละหอ้ง ประกอบดว้ยช่างฝ้าเพดาน จ านวน 2 คน คนงาน จ านวน 1 คน ในการท างาน 1 วนัใชเ้วลา
ท างาน 8 ชัว่โมงหรอื 480 นาท ีเริม่จากติดตัง้ฝ้าเพดานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้น
การท างาน ตามหวัขอ้ที ่4.1 ผลการศกึษา พบว่า ปรมิาณงานทีท่ าได ้17.90 ตารางเมตร ใชเ้วลาใน
การท างานเฉลี่ยประมาณ 193.80 นาท ี(รวมเวลาในการติดตัง้และเคลื่อนย้ายนัง่ร้าน) ผลติภาพ
แรงงานเฉลีย่ประมาณ 1.85 ตารางเมตร/คน/ชัว่โมง ความล่าชา้ในการท างานเกดิจากการรอคอย
วสัดุท าใหส้ญูเสยีเวลาในการท างานเฉลีย่ประมาณ 31.50 นาท ีและเกดิอุบตัเิหตุขึน้ 3 ครัง้ สญูเสยี
เวลาในการท างานประมาณ 23.67 นาท ีรายละเอยีด ดงัตารางที ่3  

หลังจากนัน้ท าการปรับปรุงพื้นที่ในการท างาน  โดยจัดท ามาตรการความปลอดภัยใน 
การท างานตามหวัข้อที่ 5 และใช้ช่างฝ้าเพดานชุดเดียวกันในการท างาน ผลการศึกษา พบว่า 
ผลิตภาพแรงงานหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ในการท างาน ปริมาณงานที่ท าได้ 
17.00 ตารางเมตร ใช้เวลาในการท างานเฉลี่ยประมาณ 204.75 นาท ี(รวมเวลาในการติดตัง้และ
เคลื่อนย้ายนัง่ร้าน) ผลติภาพแรงงานเฉลี่ยประมาณ 1.66 ตารางเมตร/คน/ชัว่โมง ความล่าช้าใน
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การท างานเกิดจากการรอคอยวสัดุท าให้สูญเสยีเวลาในการท างานเฉลี่ยประมาณ 35.75 นาที 
รายละเอยีด ดงัตารางที ่4 

เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานก่อนและหลังจากน ามาตรการความปลอดภัยมาใช้  พบว่า 
หลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ในการท างาน ผลติภาพแรงงานลดลงประมาณร้อยละ 
10.27 และใช้เวลาในการท างานเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.35 ซึ่งเวลาในการท างานที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากใชเ้วลาในจดัท ามาตรการความปลอดภยัในการท างาน เช่น การตดิตัง้ รือ้ถอน นัง่รา้น ดงั
ตารางที ่5 และรปูที ่5 
  

 

รปูท่ี 5 ผลิตภาพแรงงานก่อนและหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ 
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ตารางท่ี 3 ผลิตภาพแรงงานของงานติดตัง้ฝ้าเพดานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัมา
ใช้ในโครงการ 

บรเิวณที่

ท างาน 

คนงาน 

(คน) 

ปรมิาณ

งานทีท่ าได ้

(ตร.ม.) 

เวลา 

ทีใ่ช ้

(นาท)ี 

ผลติภาพ

แรงงาน 

(ตร.ม./คน/ชม.) 

สาเหตุของการหยุดงาน 

(นาท)ี หมาย

เหตุ รอคอย

วสัดุ 

แกไ้ข

งาน 

เกดิ

อุบตัเิหตุ 

No.1 3 17 220 1.82 33 - -  
No.2 3 17 200 1.91 22 -   
No.3 3 17 205 1.97 32 - -  
No.4 3 17 216 1.85 32 - -  
No.5 3 35 435 1.87 61 - -  
No.10 3 17 230 1.90 31 20 -  
No.11 3 17 236 1.69 35 - 22 วสัดุ

หล่น 
No.12 3 17 214 1.95 40  -  
No.13 3 17 218 1.81 30 - -  
No.14 3 17 206 1.90 27 - -  
No.21 3 17 212 1.97 39 - -  
No.22 3 17 224 1.69 23 - 30 ตก

นัง่รา้น 
No.23 3 17 209 1.87 27 - -  
No.24 3 17 216 1.73 20 - -  
No.25 3 17 225 2.01 34 22 -  
No.32 3 17 221 1.78 30 - -  
No.33 3 17 215 1.82 28 - -  
No.34 3 17 209 1.88 28 - -  
No.35 3 17 216 1.82 29 - -  
No.36 3 17 221 1.77 29 - 19 วสัดุ

หล่น 
  รวม               

รวม 

358.00 

 

3876.00 37.00 630.00 42 71  
ค่าเฉล่ีย 17.90 193.80 1.85 31.50 21 23.67  
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ตารางท่ี 4 ผลิตภาพแรงงานของงานติดตัง้ฝ้าเพดานหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยั
มาใช้ในโครงการ 

บรเิวณที่

ท างาน 

คนงาน 

(คน) 

ปรมิาณ

งานทีท่ าได ้

(ตร.ม.) 

เวลา 

ทีใ่ช ้

(นาท)ี 

ผลติภาพ

แรงงาน 

(ตร.ม./คน/ชม.) 

สาเหตุของการหยุดงาน 

(นาท)ี หมาย
เหตุ รอคอย

วสัดุ 

แกไ้ข

งาน 

เกดิ

อุบตัเิหตุ 

No.6 3 17 242 1.60 30 - -  
No.7 3 17 236 1.67 33 - -  
No.8 3 17 242 1.64 35 - -  
No.15 3 17 241 1.67 38 - -  
No.16 3 17 248 1.71 30 19 -  
No.17 3 17 251 1.62 41 - -  
No.18 3 17 235 1.63 27 - -  
No.19 3 17 239 1.65 33 - -  
No.20 3 17 240 1.67 37 - -  
No.27 3 17 232 1.70 32 - -  
No.28 3 17 250 1.85 39 27 -  
No.29 3 17 235 1.72 37 - -  
No.30 3 17 242 1.67 39 - -  
No.31 3 17 247 1.65 41 - -  
No.37 3 17 243 1.61 32 - -  
No.38 3 17 250 1.55 30 - -  
No.39 3 17 236 1.69 35 - -  
No.40 3 17 240 1.68 38 - -  
No.41 3 17 252 1.64 45 - -  
No.42 3 17 255 1.60 43 - -  

   รวม               340 4856.00 33.25 715 46 -  
 ค่าเฉล่ีย 17.00 204.75 1.66 35.75 23.00 -  
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ตารางท่ี 5 ผลิตภาพแรงงานก่อนและหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ 

รายละเอยีด 
ผลติภาพแรงงาน 
(ตร.ม./คน/ชม.) 

ค่าเฉลีย่เวลาในการท างาน 
(นาท)ี 

ก่อนน ามาตรการมาใช ้ 1.85 193.80 

หลงัน ามาตรการมาใช ้ 1.66 204.75 

ผลต่าง - 10.27  % + 5.35 % 
 

จากผลกระทบดงักล่าวหากพจิารณาถึงค่าแรงงานที่เพิม่ขึ้น โดยประมาณการจากค่าแรงใน
การท างานตดิตัง้ฝ้าเพดาน ในการท างานแต่ละวนัใชเ้วลาท างานเท่ากบั 8 ชัว่โมง ชุดท างานตดิตัง้
ฝ้าเพดาน ประกอบด้วย คนงาน 1 คน ค่าแรงงาน คนละ 300 บาท และช่างฝ้าเพดาน 2 คน 
ค่าแรงงาน 420 บาท รวมค่าแรงงานเท่ากบั 1,140 บาท/8 ชัว่โมง หรอื 142.50 บาท/ ชัว่โมง ผลติภาพ
แรงงานของงานตดิตัง้ฝ้าเพดานก่อนน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมาใชใ้นโครงการ มี
ค่าเฉลีย่ประมาณ 1.85 ตารางเมตร/คน/ชัว่โมง ท าใหค่้าแรงงานมค่ีาเท่ากบั 77.03 บาท/ตารางเมตร 
และผลติภาพแรงงานของงานตดิตัง้ฝ้าเพดานหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมา
ใชใ้นโครงการ มค่ีาเฉลีย่ประมาณ 1.66 ตารางเมตร/คน/ชัว่โมง ท าใหค่้าแรงงานมค่ีาเท่ากบั 85.84 
บาท/ตารางเมตร ค่าแรงงานเพิม่ขึ้นประมาณรอ้ยละ 10.26 งานวจิยัในครัง้นี้ไม่ได้ค านึงถึงปัจจยั
ดา้นการเรยีนรู ้(Learning curve) ทีเ่กดิขึน้ ซึ่งอาจมผีลท าใหผ้ลติภาพแรงงานทีล่ดลงปรบัเพิม่ขึน้
ได ้รายละเอยีดดงัตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6 ค่าแรงงานก่อนและหลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัมาใช้ 

รายละเอยีด 
ผลติภาพแรงงานเฉลีย่ 

(ตร.ม./คน/ชม.) 
ค่าแรงงาน 
(บาท/ตร.ม.) 

ก่อนน ามาตรการมาใช ้ 1.85 77.03 
หลงัน ามาตรการมาใช ้ 1.66 85.84 

ค่าแรงงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ  10.26 
 
8.  สรปุผล 

ก่อนน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมาใช้ในโครงการ การติดตัง้ฝ้าเพดาน 17.90 
ตารางเมตร ใชเ้วลาในการท างานเฉลีย่ประมาณ 193.80 นาท ีผลติภาพแรงงานมค่ีาเฉลีย่ประมาณ 
1.85 ตารางเมตร /คน/ชัว่โมง  หลงัจากน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมาใชใ้นโครงการ 
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การตดิตัง้ฝ้าเพดาน 17.00 ตารางเมตร ใชเ้วลาในการท างานเฉลีย่ประมาณ 204.75 นาท ีผลติภาพ
แรงงานมค่ีาเฉลีย่ประมาณ 1.66 ตารางเมตร /คน/ชัว่โมง ผลติภาพแรงงานลดลงประมาณร้อยละ 
10.27 ใช้เวลาในการท างานเพิม่ขึ้นประมาณร้อยละ 5.35 และค่าแรงงานเพิม่ขึ้นประมาณร้อยละ 
10.26 การน ามาตรการความปลอดภยัในการท างานมาใชใ้นโครงการส่งผลให้ต้นทุนเพิม่ขึน้เพยีง
เลก็น้อย ซึ่งจากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้เลอืกศกึษากจิกรรมงานตดิตัง้ฝ้าเพดานภายในอาคารเพยีง
กจิกรรมเดยีว เมื่อน ามาตรการความปลอดภยัมาใชใ้นการท างานสามารถลดอุบตัเิหตุในการท างาน
ลงได ้ดงันัน้ผูร้บัเหมาควรใหค้วามใสใ่จกบัความปลอดภยัในการท างานเพื่อลดความสญูเสยีต่างๆที่
อาจจะเกดิขึน้รวมทัง้เป็นขวญัและแรงจงูใจในการท างานใหก้บัคนงาน 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

ลกัษณะของฝ้าเพดานทีศ่กึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นฝ้าลดระดบัท าใหท้ างานยากกว่าฝ้าแบบเรยีบที่
ไม่มกีารลดระดบั ผูส้นใจทีจ่ะน าขอ้มลูผลติภาพแรงงานจากงานวจิยัในครัง้นี้ไปใชค้วรพจิารณาเรื่อง
ความยากง่ายในการท างานและทกัษะฝีมอืแรงงานของช่างประกอบด้วย นอกจากนัน้ควรศกึษา
เพิม่เตมิเกี่ยวกบัค่าใชจ้่ายเนื่องจากการเกดิอุบตัเิหตุในการท างานเปรยีบเทยีบกบัค่าใชจ้่ายในการ
ลงทุนดา้นมาตรการความปลอดภยัในการท างาน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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