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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในการ
ทํางานก่อสร้างทีส่ ่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน โดยเลือกงานปูกระเบื้องผนังภายนอกของอาคารแห่ง
หนึ่งเป็ นกรณีศกึ ษา ผลการศึกษา พบว่า ค่าผลิตภาพแรงงานของงานปูกระเบื้องผนังภายนอก
อาคาร ก่อนนํ ามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ย 1.91 ตารางเมตร/คน/วัน
หลังจากนํ ามาตรการมาใช้ มีค่าเฉลี่ย 1.85 ตารางเมตร/คน/วัน ผลิตภาพแรงงานลดลงร้อยละ 3
นอกจากนี้จากการศึกษาครัง้ นี้พบผลกระทบเนื่องจากความสูงในการทํางานส่งผลให้ผลิต ภาพ
แรงงานลดลงร้อยละ 6
คําสําคัญ: ผลกระทบ, ผลิตภาพ, กระเบือ้ ง
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the effect of a safety measures provided for wall tile
external building activity on productivity. Productivity rates for prior and after the used of
safety measures are 1.91 and 1.85 m2/person/day, respectively. The productivity declines
for approximately 3 % . In addition, our study found effect of work at height of building, the
wall tile external productivity could decrease for 6 %.
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1. บทนํา
ถึงแม้งานก่อสร้างจะมีววิ ฒ
ั นาการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในทุกๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ นด้านเทคโนโลยี เทคนิค
การก่อสร้าง เครื่องมือ- เครื่องจักรสมัยใหม่ทม่ี คี วามทันสมัยและช่วยทุน่ แรง แต่กย็ งั คงพึง่ พาอาศัย
แรงงานคนเป็ นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามสัญญา จากการใช้แรงงานคนจํานวน
มากย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอุบตั เิ หตุในการทํางานเพิม่ มากขึน้ ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับสถิตกิ ารเกิด
อุบตั เิ หตุในงานก่อสร้างทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ ทุกปี จากสถิตกิ ารประสบอันตรายหรือเจ็บป่ วยเนื่องจาก
การทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและประเภทกิจการ พบว่า กิจการงานก่อสร้าง มีผู้ประสบ
อันตรายทีร่ ะดับความรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ สูงเป็ นอันดับที่ 2 [1]
จากงานวิจยั ทีผ่ ่านๆมา พบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบทําให้ผลิตภาพแรงงานในงานก่อสร้าง
ลดลงเกิดจากหลายปั จจัย เช่น สัดส่วนของผูร้ บั เหมาช่วง [2] เทคโนโลยีการก่อสร้าง แก้ไขงาน [3]
ทักษะแรงงาน การประสานงานระหว่างฝ่ ายออกแบบ ขาดการกํากับดูแลแรงงาน วิศวกรตรวจสอบ
อย่างเข้มงวด ทํางานล่วงเวลา [4] สถานทีก่ ่อสร้างขาดแคลนวัสดุ ผูร้ บั เหมาไม่จ่ายเงินให้รา้ นขาย
วัสดุ [5] ความพร้อมของวัสดุทห่ี น้างาน ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทีห่ น้างาน สถานการณ์
ทางเมือง วัสดุไม่มจี ําหน่ ายในท้องตลาด [6] ความไว้วางใจระหว่างผูบ้ ริหารและคนงาน [7] ขาด
เทคนิคการก่อสร้างทีด่ ี การสังหยุ
่ ดงานโดยทีป่ รึกษาโครงการ ผูค้ วบคุมงานขาดความสามารถ [8]
แรงจูงใจในการทํางาน การจัดการทีห่ น้างานไม่ดี ขาดช่างฝี มอื ขาดการสื่อสารและการประชุม [9]
ข้อผิดพลาดในการออกแบบ คําสังแก้
่ ไขเปลีย่ นแปลงงาน ข้อกําหนดโครงการไม่ชดั เจน [10] ขาด
เครื่องมือ-เครื่องจักร [11] สภาพอากาศ เครื่องจักรเสีย [12] เจ้าของโครงการจ่ายเงินช้า ไม่นํา
แผนงานมาใช้ [13] ความพร้อมของวัสดุและความง่ายในการขนย้ายวัสดุ [14] กิจกรรมงานทีท่ ํามา
ก่อนหน้าทําไม่ได้คุณภาพ [15] สุขภาพของแรงงานไม่ดี ค่าจ้างถูก ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน
[16] และการมอบหมายงานประจําวันทีไ่ ม่ชดั เจน [17] เป็ นต้น จากงานวิจยั ทีผ่ ่านๆ มาจะเห็นว่า
ปั จ จัย ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ผลิต ภาพแรงงานเกิด จากหลายๆ ปั จ จัย ด้ว ยกัน แต่ ย งั ขาดการศึก ษา
เกี่ยวกับผลกระทบเนื่องจากการนํ ามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางานก่อสร้าง จากการ
ค้นคว้าข้อมูลของผูว้ จิ ยั พบว่า งานวิจยั เกีย่ วกับผลกระทบเนื่องจากการนํามาตรการความปลอดภัย
มาใช้ในการทํางานก่อสร้างมีการศึกษาไว้ 1 เรื่อง คือ เรื่องผลกระทบของมาตรการความปลอดภัย
ในงานก่อสร้างต่อผลิตภาพของงานเหล็กเสริมเสา [1] ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่า หากนํ า
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานมาใช้ในก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและค่าใช้จ่าย
อย่างไร โดยเลือกกิจกรรมงานปูกระเบือ้ งผนังภายนอกอาคารเป็ นกรณีศกึ ษา เพือ่ นําข้อมูลทีไ่ ด้มา
ใช้ในการวางแผน และการบริหารจัดการในการทํางานก่อสร้างสําหรับโครงการในอนาคตต่อไป
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2. ขัน้ ตอนการทํางานปูกระเบือ้ งผนังภายนอกอาคาร
พืน้ ทีใ่ นการกองเก็บวัสดุ เช่น ปูนกาวซีเมนต์ นํ้า กระเบือ้ ง สําหรับเตรียมงานปูกระเบือ้ งแต่ละ
ครัง้ ทางผูค้ วบคุมงานได้จดั เตรียมไว้ชนั ้ ล่างของอาคารใกล้กบั สถานทีท่ ํางาน (ดังรูปที่ 1) ในการ
ทํางานแต่ละครัง้ คนงานที่อยู่ด้านล่างจะทําหน้ าที่เตรียมวัสดุ ผสมปูนกาว ลําเลียงปูนกาว และ
กระเบื้องไปยังตําแหน่ งที่จะยกเพื่อลําเลียงขึ้นด้านบน จากนัน้ ลําเลียงวัสดุดงั กล่าวให้กบั ช่างปู
กระเบื้องที่ร ออยู่ด้านบนมารับ วัส ดุเพื่อนํ าไปติด ตัง้ ยังตําแหน่ งที่จะปูกระเบื้อง ช่างปูกระเบื้อ ง
ดําเนินการปูกระเบื้องตามขัน้ ตอน (ดังรูปที่ 2) บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จํากัด ผูผ้ ลิต
กระเบือ้ งทีศ่ กึ ษาวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แนะนํามาตรฐานการติดตัง้ โดยเริม่ จากฉาบปูนปรับระดับบริเวณ
ทีจ่ ะปูกระเบือ้ งผนังจนได้ระดับทีต่ อ้ งการ กรีดลายผนังเพือ่ เพิม่ การยึดเกาะ หลังจากนัน้ ปล่อยผนัง
ทิง้ ไว้ประมาณ 3-4 วัน ก่อนปูกระเบือ้ งผนังให้ตรวจสอบพืน้ ผิวทีจ่ ะปูกระเบือ้ งต้องสะอาดปราศจาก
ฝุ่ น ตีเส้น แนวนอนและแนวตัง้ เริม่ จากจุดกึ่งกลางของพื้นที่ท่จี ะปูกระเบื้อง ผสมกาวซีเมนต์ใน
อัตราส่วนตามทีบ่ ริษทั ผูผ้ ลิตกําหนด ผสมปูนกาวซีเมนต์ให้เข้ากัน ทิง้ ไว้ประมาณ 3-4 นาที จากนัน้
ปาดปูนกาวซีเมนต์ทผ่ี สมไว้แล้วลงบนผนัง ป้ ายปูนกาวซีเมนต์ดา้ นหลังกระเบือ้ งให้เต็มแผ่นอย่าให้
มีช่องว่างเพื่อเพิม่ การยึดเกาะ เริม่ ปูจากแนวกึ่งกลางของพื้นที่ ปูชดิ ไม่ต้องเว้นร่องกระเบื้อง ปู
กระเบือ้ งต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ โดยจับเส้นแนวทีต่ ไี ว้เป็ นระยะ ๆ ให้ได้ระดับ ใช้แปรงไม้กวาดชุบนํ้ า
ล้างเศษปูนทีต่ ดิ ผิวหน้าออกให้หมด เช็ดทําความสะอาดอีกครัง้ ด้วยฟองนํ้ าอย่าให้คราบปูนติดอยู่
บนผิวหน้า

รูปที่ 1 พืน้ ที่ในกองเก็บวัสดุสาํ หรับการทํางาน
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รูปที่ 2 Flow Chart ขบวนการในการทํางานปูกระเบือ้ งผนัง
3. ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ผล
3.1 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งของช่ า งปู ก ระเบื้อ งที่ศึ ก ษาวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีอ ายุ เ ฉลี่ย 35 ปี เพศชาย มี
ประสบการณ์ ในการทํางานประมาณ 15 ปี ระดับทักษะฝี มอื แรงงานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน เรือ่ ง มาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขา
ช่ า งปู ก ระเบื้อ งผนั ง และพื้น จัด อยู่ ใ นระดับ 2 คือ เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามรู้ ความสามารถ อ่ า นแบบ
ปฏิบตั งิ าน กําหนดตําแหน่ ง แนว ระดับ ดิง่ ฉาก ตัด เจาะ ตกแต่งกระเบื้อง ปูกระเบื้องในระนาบ
โค้ง ติดตัง้ คิว้ สําเร็จรูปได้
3.2 การเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลแบบทางตรง โดยวัดปริมาณงานปูกระเบือ้ งผนังภายนอกอาคารทีท่ ําได้ในแต่
ละวันต่อจํานวนช่าง บันทึกลงในตารางการทํางาน ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ประกอบด้วยจํานวนคนงาน สภาพ
ภูมอิ ากาศ สาเหตุการหยุดงาน คุณภาพของงานทีไ่ ด้และปริมาณงานทีท่ ําได้ในแต่ละวัน ซึ่งปั จจัย
ต่างๆเหล่านี้ลว้ นส่งผลกระทบต่อผลิตภาพแรงงานทัง้ นัน้ เช่น อุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานตํ่าลง [12, 18] เป็ นต้น ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จัดแบ่งจํานวนช่างปูกระเบือ้ ง
บทความวิจัย
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เท่ า ๆ กัน ทุ ก ครัง้ และเป็ นช่ า งปู ก ระเบื้อ งระดับ ทัก ษะฝี ม ือ แรงงาน ระดับ 2 ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงาน จํานวนช่างทีถ่ ูกประเมินเพื่อเก็บข้อมูลในแต่ละครัง้
จะต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 [19] และช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม ซึ่งอุณหภูมใิ นการทํางานแต่ละวันจะอยู่ในเกณฑ์ท่ใี กล้เคียงกัน และบันทึก
ข้อ มูล โดยกล้อ งวีดีโ อเพื่อ ช่ว ยในการตรวจสอบข้อ มูล ต่ า งๆ ในภายหลัง งานวิจ ยั ในครัง้ นี้ เก็บ
ข้อ มูล ค่ า ผลิต ภาพแรงงานของงานปูผ นัง กระเบื้อ งภายนอกอาคาร แบ่ ง ออกเป็ น 2 กรณี คือ
(1) ผลิตภาพแรงงานก่อนนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน และ (2) ผลิตภาพแรงงาน
หลังจากนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน
3.3 การทดสอบความน่ าเชื่อถือของข้อมูล
การเก็บข้อมูลต้องมีจาํ นวนทีเ่ พียงพอ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละครัง้ ไม่สามารถทราบได้
ว่า ข้อมูลเพียงพอหรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูล ที่ช่วงความเชื่อมันและ
่
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่กําหนด โดยสมมติให้ข้อมูลที่เก็บมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal
Distribution) อยู่ในช่วงความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อน 5 % จํานวนตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
หาได้จากสมการที่ 1 [20]
N= �

2
K
�n ́ ∑ xi2 -(∑ xi)2
S
∑ xi

�

(1)

โดยที่ n' = จํานวนครัง้ ในการจับเวลาตัวอย่าง
N = จํานวนครัง้ ทีต่ อ้ งจับเวลา (ข้อมูลอยูใ่ นช่วงความเชือ่ มัน่ 95 %)
S = ความคลาดเคลือ่ น
K = ตัวประกอบของระดับความเชือ่ มัน่
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ค่า K = 1.96 ถ้าค่า N < n' จึงถือว่ามีความน่ าเชื่อถือทางสถิติ
แสดงว่าข้อมูลทีเ่ ก็บมามีจาํ นวนมากพอ
4. รายละเอียดของโครงการและงานปูกระเบือ้ งผนังที่ศึกษา
เป็ นงานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร อยู่บริเวณด้านข้างของอาคาร คือ บริเวณพืน้ ที่ A1,
A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1 และ H2 สําหรับเก็บข้อมูลผลิตภาพ
แรงงานก่อนนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน รายละเอียดดังรูปที่ 3 และบริเวณพืน้ ที่
I1, I2, J1, J2, K1, K2, L1, M1, M2, N1, N2, O1, O2, P1 และ P2 สํ า หรับ เก็บ ข้อ มูล ผลิต ภาพ
แรงงานหลังจากนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน รายละเอียดดังรูปที่ 4 ลักษณะเป็ น
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ผนังเรียบแต่ละแผงทีจ่ ะปูกระเบือ้ ง สูงประมาณ 1.65 เมตร ยาวประมาณ 7.40 เมตร รวมพืน้ ทีป่ ู
กระเบือ้ งประมาณ 12.21 ตารางเมตรต่อแผง

รูปที่ 3 พื้นที่ ในการทํางานปูกระเบื้องผนั งสําหรับเก็บข้อมูลผลิ ตภาพแรงงาน ก่ อนนํ า
มาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน

รูปที่ 4 พื้นที่ ในการทํางานปูกระเบื้องผนั งสําหรับเก็บข้ อมูลผลิ ตภาพแรงงาน หลังนํ า
มาตรการความปลอดภัยมาใช้ในการทํางาน
บทความวิจัย
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รายละเอียดของกระเบื้อง เป็ นกระเบื้องเซรามิคชนิ ดเผาไฟสูง ขนาดประมาณ 58 x 210
มิล ลิเ มตร มีผ ิว หน้ า แบบหิน ภู เ ขา โดยกระเบื้อ งแต่ ล ะแผ่ น มีผ ิว หน้ า ที่ไ ม่ซ้ํ า กัน ทํ า ให้ก ารนํ า
กระเบือ้ งมาใช้ประดับตกแต่งอาคารมีความเป็ นธรรมชาติมากขึน้ ซึ่งกระเบือ้ งชนิดนี้จะมีขนาดเล็ก
ใช้เวลาในการทํางานนานกว่ากระเบื้องที่มขี นาดใหญ่ กว่า ประกอบกับข้อมูลทางด้านผลิตภาพ
แรงงานของกระเบือ้ งชนิดนี้ยงั ไม่มแี พร่หลายมากนัก Jiradamkerng [21] ได้รวบรวมสถิตแิ รงงาน
ก่อสร้างในประเทศไทย ซึง่ มีเฉพาะผลิตภาพแรงงานของงานปูกระเบือ้ ง ขนาด 8” x 8” เท่านัน้
5. มาตรการความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง
Monkaew and Nawalerspunya [1] ศึก ษามาตรการความปลอดภัย ในการทํา งานก่ อ สร้า ง
พบว่า การนํ ามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการก่อสร้างทําให้ความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ และ
สามารถลดอุ บตั ิเหตุ ลงได้ และได้ให้คําแนะนํ าเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้างบนทีส่ งู ควรประกอบด้วยมาตรการดังนี้ (1) นัง่ ร้านมีความมันคงแข็
่
งแรง (2) ทางเดินบน
นัง่ ร้าน สะอาด และไม่ล่นื (3) ติดตัง้ ราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร (4) ติดตัง้ บันไดขึน้ -ลง
สําหรับทํางาน และ (5) คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีเ่ หมาะสมกับการทํางาน
โดยการแต่งกายทีร่ ดั กุม สวมหมวกนิรภัย ใส่รองเท้านิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย
6. ค่ าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางานปูกระเบื้องผนั งภายนอก
อาคาร
จากมาตรการความปลอดภัยตามข้อ 5 ผู้วจิ ยั ได้ประเมินสภาพความปลอดภัยของสถานที่
ก่อสร้างงานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร พบว่า (1) ไม่ติดตัง้ ราวกัน ตก จํานวน 240 เมตร
(2) ตาข่ายรอบนอกของนัง่ ร้านชํารุด จํานวน 291 ตารางเมตร (3) ไม่กนั ้ เขตแสดงเขตพืน้ ทีท่ าํ งาน
ห้ามเข้า จํานวน 24 เมตร (4) ช่างปูกระเบือ้ ง 2 คน ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุง
สถานที่ก่อสร้างงานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร ให้มคี วามปลอดภัย เป็ นไปตามที่มาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางาน รายละเอียดดังข้อ 5 ผลการศึกษา พบว่า ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางานปูกระเบือ้ งผนังภายนอกอาคาร มีคา่ ใช้จา่ ยเป็ นจํานวนเงิน 9,328 บาท
ต่อพืน้ ทีก่ ารทํางานประมาณ 385 ตารางเมตร หรือคิดเป็ น 24.23 บาท/ตารางเมตร รายละเอียดดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ มาตรการความปลอดภัย ในการทํา งานปูก ระเบื้อ งผนั ง
ภายนอกอาคาร
No

รายการ

1
2
3
4
5
6

ค่าเช่าราวกันตกเหล็ก Ø 1”
ค่าติดตัง้ /รือ้ ถอน ราวกันตก
ตาข่ายโดยรอบนังร้
่ าน
ค่าติดตัง้ /รือ้ ถอนตาข่าย
เข็มขัดนิรภัย
แถบขาวแดง
รวม 1-6

ปริ มาณ หน่ วย
40
40
291
291
2
24

ราคาต่อหน่ วย
ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม

ท่อน 60
ท่อน
ม2
10
ม2
ชุด 1,100
ม.
1.5

30
2
-

60
30
10
2
1,100
1.5

ราคารวม
2,400
1,200
2,910
582
2,200
36
9,328

จากการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบตั ิเหตุในโครงการก่อสร้าง เกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุในการ
ทํางาน พบว่า ในการทํางานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ บ่อย แต่ระดับความ
รุนแรงไม่มากนัก ไม่ถงึ ขัน้ ต้องหยุดพักงาน ส่วนใหญ่เกิดจากสิง่ ของตก หลังจากนํามาตรการความ
ปลอดภัยมาใช้ในโครงการ พบว่า ไม่มอี ุบตั เิ หตุเกิดขึน้
7. ผลการศึกษา
7.1 ผลิ ตภาพแรงงานของงานปูกระเบื้องผนั งภายนอกอาคาร ก่ อนนํ ามาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางานมาใช้ในโครงการ
จากการเก็บ ข้อ มูล ผลิต ภาพแรงงานจํา นวน 16 ครัง้ ดัง ตารางที่ 2 และได้ท ดสอบความ
น่ าเชื่อถือของข้อมูล จากสมการที่ 1 พบว่า จํานวนครัง้ ที่ต้องจับเวลาเท่ากับ 0.46 ซึ่งน้ อยกว่า
จํานวนครัง้ ในการจับเวลาตัวอย่าง แสดงว่าข้อมูลที่เก็บมามีจํานวนมากพอ โดยช่างปูกระเบื้อง
บริเวณพืน้ ที่ A1, A2 จนแล้วเสร็จ จากนัน้ ย้ายไปปูกระเบื้องที่บริเวณพื้นที่ B1, B2, C1, C2, D1,
D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1 และ H2 จนเสร็จ รายละเอียดดังรูปที่ 3 ช่างปูกระเบื้องระดับ
ทักษะฝี มอื แรงงาน ระดับ 2 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงานในโครงการ
ทีศ่ กึ ษาวิจยั ในครัง้ นี้ม ี 2 คน ดังนัน้ ในการทํางานแต่ละวันจะจัดช่างปูกระเบือ้ งทํางานร่วมกัน และ
ผูช้ ่วยช่างทีท่ ําหน้าทีผ่ สมปูนกาว ขนกระเบื้อง และขนปูนกาว จํานวน 1 คน การทํางาน 1 วันใช้
เวลาทํางาน 8 ชัวโมง
่
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณงานทีท่ ําได้ 12.21 ตารางเมตร ใช้เวลาในการ
บทความวิจัย
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ทํ า งานเฉลี่ย 1,023.69 นาที ผลิต ภาพแรงงานเฉลี่ย 1.91 ตารางเมตร/คน/วัน รายละเอีย ด
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลิ ตภาพแรงงานก่อนนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ
No

บริ เวณที่
ทํางาน

จํานวน
คนงาน

ปริ มาณงานที่ทาํ ได้
(ตร.ม)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
G1
G2
H1
H2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21

เวลาที่ใช้
(นาที)

1,046
1,052
1,049
1,044
1,043
1,038
1,027
1,031
1,020
1,016
1,011
1,016
998
1,004
994
990
รวม 16,379
ค่าเฉลีย่ 1,023.69
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ผลิ ตภาพแรงงาน
(ตร.ม./คน/วัน)
1.87
1.86
1.86
1.87
1.87
1.88
1.90
1.89
1.91
1.92
1.93
1.92
1.96
1.95
1.97
1.97
30.53
1.91
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7.2 ผลิ ตภาพแรงงานของงานปูก ระเบื้อ งผนั ง ภายนอกอาคาร หลัง นํ า มาตรการความ
ปลอดภัยในการทํางานมาใช้ในโครงการ
จากการเก็บ ข้อ มูล ผลิต ภาพแรงงานจํา นวน 16 ครัง้ ดัง ตารางที่ 3 และได้ท ดสอบความ
น่ าเชื่อถือของข้อมูล จากสมการที่ 1 พบว่า จํานวนครัง้ ที่ต้องจับเวลาเท่ากับ 1.12 ซึ่งน้ อยกว่า
จํานวนครัง้ ในการจับเวลาตัวอย่าง แสดงว่าข้อมูลที่เก็บมามีจํานวนมากพอ โดยช่างปูกระเบื้อง
บริเวณพืน้ ที่ I1, I2 จนแล้วเสร็จ จากนัน้ ย้ายไปปูกระเบือ้ งทีบ่ ริเวณพืน้ ที่ J1, J2, K1, K2, L1, M1,
M2, N1, N2, O1, O2, P1 และ P2 จนเสร็จ รายละเอียดดังรูปที่ 4 ช่างปูกระเบือ้ งระดับทักษะฝี มอื
แรงงาน ระดับ 2 ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงานในโครงการทีศ่ กึ ษาวิจยั
ในครัง้ นี้ม ี 2 คน ดังนัน้ ในการทํางานแต่ละวันจะจัดช่างปูกระเบือ้ งทํางานร่วมกัน และผูช้ ว่ ยช่างทีท่ าํ
หน้าทีผ่ สมปูนกาว ขนกระเบื้อง และขนปูนกาว จํานวน 1 คน การทํางาน 1 วันใช้เวลาทํางาน 8
ชัวโมง
่
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณงานทีท่ าํ ได้ 12.21 ตารางเมตร ใช้เวลาทํางานเฉลีย่ 1,055.94
นาที ผลิตภาพแรงงานเฉลีย่ 1.85 ตรม./คน/วัน รายละเอียด ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลิ ตภาพแรงงานหลังนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ
No.

บริ เวณที่
ทํางาน

จํานวน
คนงาน

ปริ มาณงานที่ทาํ ได้
(ตร.ม)

เวลาที่ใช้
(นาที)

ผลิ ตภาพแรงงาน
(ตร.ม./คน/วัน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I1
I2
J1
J2
K1
K2
L1
L2
M1
M2
N1
N2
O1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21
12.21

1,090
1,084
1,079
1,089
1,074
1,069
1,058
1,062
1,051
1,046
1,041
1,046
1,028

1.79
1.80
1.80
1.79
1.82
1.83
1.85
1.84
1.86
1.87
1.88
1.87
1.90
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ตารางที่ 3 ผลิ ตภาพแรงงานหลังนํามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ (ต่อ)
No.

บริ เวณที่
ทํางาน

จํานวน
คนงาน

ปริ มาณงานที่ทาํ ได้
(ตร.ม)

14
15
16

O2
P1
P2

3
3
3

12.21
12.21
12.21

เวลาที่ใช้
(นาที)

1,034
1,024
1,020
รวม 16,895
ค่าเฉลีย่ 1,055.94

ผลิ ตภาพแรงงาน
(ตร.ม./คน/วัน)
1.89
1.91
1.92
29.62
1.85

7.3 ผลกระทบของมาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่ส่งผลต่อค่าผลิ ตภาพแรงงาน
ผลการศึก ษา พบว่า ผลิต ภาพแรงงานของงานปูก ระเบื้อ งผนั ง ภายนอกอาคาร ก่ อ นนํ า
มาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ย 1.91 ตารางเมตร/คน/วัน และ หลังจากนํ า
มาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ มีค่าเฉลีย่ 1.85 ตารางเมตร/คน/วัน ผลิตภาพแรงงาน
ลดลงร้อยละ 3 นอกจากนัน้ จากการศึกษายังพบว่า การทํางานบนพื้นที่ทม่ี คี วามสูงเพิม่ ขึน้ ผลิต
ภาพแรงงานจะลดลง เช่น ก่ อ นนํ า มาตรการการความปลอดภัย มาใช้ใ นโครงการ การทํา งาน
บริเวณ B1 และ B2 ที่ระดับความสูง 17.00 เมตร จากระดับพื้นดิน ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 1.87
ตารางเมตร/คน/วัน การทํางานบริเวณ H1 และ H2 ทีร่ ะดับความสูง 6.50 เมตร จากระดับพืน้ ดิน
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 1.97 ตารางเมตร/คน/วัน ดังรูปที่ 3 จะเห็นว่าการทํางานบนพืน้ ทีท่ ่สี ูงขึน้
ผลิตภาพแรงงานลดลงร้อยละ 5 ในทํานองเดียวกันหลังจากนํ ามาตรการความปลอดภัยมาใช้ใน
โครงการ การทํางานบริเวณ J1 และ J2 ทีร่ ะดับความสูง 17.00 เมตร จากระดับพืน้ ดิน ผลิตภาพ
แรงงานเฉลีย่ 1.80 ตารางเมตร/คน/วัน การทํางานบริเวณ P1 และ P2 ทีร่ ะดับความสูง 6.50 เมตร
จากระดับพื้นดิน ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย 1.92 ตารางเมตร/คน/วัน ดังรูปที่ 4 ผลิตภาพแรงงาน
ลดลงร้อยละ 6 ทัง้ ก่อนและหลังจากนํ ามาตรการความปลอดภัยมาใช้ในโครงการ ได้รบั ผลกระทบ
เนื่องจากความสูงในการทํางานอยูใ่ นเกณฑ์ทใ่ี กล้เคียงกัน รายละเอียดดังตารางที่ 4-5
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลกระทบเนื่ องจากความสูงในการทํางานก่อนนํามาตรการมาใช้
บริ เวณที่ทาํ งาน
B1, B2
D1, D2

ผลิ ตภาพแรงงาน (ตร.ม/คน/วัน)
1.87
1.90
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลกระทบเนื่ องจากความสูงในการทํางานก่อนนํามาตรการมาใช้
(ต่อ)

บริ เวณที่ทาํ งาน
F1, F2
H1, H2

ผลิ ตภาพแรงงาน (ตร.ม/คน/วัน)
1.93
1.97

ระดับความสูง (เมตร)
+10.00
+6.50

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลกระทบเนื่ องจากความสูงในการทํางานหลังนํามาตรการมาใช้
บริ เวณที่ทาํ งาน
J1, J2
L1,L2
N1, N2
P1, P2

ผลิ ตภาพแรงงาน (ตร.ม/คน/วัน)
1.80
1.85
1.88
1.92

ระดับความสูง (เมตร)
+17.00
+13.50
+10.00
+6.50

8. สรุปผล
จากการศึกษา พบว่า ค่าผลิตภาพแรงงานของงานปูกระเบื้องผนังภายนอกอาคาร ก่อนนํ า
มาตรการความปลอดภัย ในการทํา งานมาใช้ใ นโครงการ มีค่าเฉลี่ย 1.91 ตารางเมตร/คน/วัน
หลังจากนํ ามาตรการความปลอดภัยในการทํางานมาใช้ในโครงการ มีค่าเฉลีย่ 1.85 ตารางเมตร/
คน/วัน ผลิต ภาพแรงงานลดลงร้อยละ 3 สาเหตุเ กิด จากใช้เ วลาในการติด ตัง้ มาตรการความ
ปลอดภัย ในการทํ า งานส่ง ผลให้ใ ช้เ วลาในการทํ า งานเพิม่ ขึน้ ทํ า ให้ผ ลิต ภาพแรงงานลดลง
นอกจากนั น้ จากการศึก ษายัง พบว่า การนํ า มาตรการความปลอดภัย ในการทํา งานมาใช้ใ น
โครงการส่งผลให้มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ เป็ น จํานวนเงิน 9,328 บาท ต่อพืน้ ทีก่ ารทํางานประมาณ
385 ตารางเมตร หรือคิดเป็ น 24.23 บาท/ตารางเมตร นอกจากนี้ สิง่ ทีค่ น้ พบจากการศึกษาวิจยั
ในครัง้ นี้ ในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน คือ การทํางานบนทีส่ งู
ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานลดลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ungnaparat [22] ทีก่ ล่าวว่า ความ
สูงของอาคารเป็ นสาเหตุทที่ ําให้เกิดความยากในการทํางานและส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานตํ่าลง
ดังนัน้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ผูป้ ระมาณราคา จะต้องคํานึงถึงปั จจัย
ด้านการนํามาตรการความปลอดภัยในการทํางานและความสูงในการทํางานมาประยุกต์ใช้เพือ่ ทํา
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ให้การประมาณการค่าแรงงานและการวางแผนงานมีความถูกต้องและใกล้เคียงกับความเป็ นจริง
มากทีส่ ุด
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทีส่ นับสนุ นงบประมาณการทําวิจยั
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