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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานครฯ เพ่ือให้ทราบถึงการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานก่อสร้าง
รถไฟฟ้าสายสีแดง ปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดในก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ท าการศึกษา 4 ด้านที่ส าคัญคือ ด้านการ
บริหารจัดการความปลอดภัย ด้านนโยบายความปลอดภัย ด้านมาตรการความปลอดภัย ด้านแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ 
แบบสอบถามถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาค่าทางสถิติ เพ่ือน ามาพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญในแต่ละด้านและ
วิเคราะห์ผล จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง  
มีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่มาก ผลจาการศึกษานั้นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องของความปลอดภัย 
ในหน่วยงานก่อสร้างได้ 

จากผลการศึกษา พบว่ากลุ่มข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.95 และเพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.05 อายุระหว่าง 21 -30 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 48.15 การศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรีอยู่จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68 ประสบการณ์ท างาน 
ด้านก่อสร้างระหว่าง 5-10 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 30.86 ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต าแหน่ง 
สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป .) และคนงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 
สายสีแดง ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลด้านความปลอดภัย 4 ด้าน ด้านที่ 1) ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย
พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญในเรื่องการอบรมด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ( X = 4.83) ด้านที่ 2)  
ด้านนโยบายความปลอดภัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส าคัญให้ความส าคัญในเรื่องมีการด าเนินการให้ความรู้และ
บังคับให้ลูกจ้างและคนงานทุกคนปฏิบัติตามกฎมาตรการด้านความปลอดภัย ( X =4.83) ด้านที่ 3) ด้านมาตรการ
ความปลอดภัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคลคล ( X =4.67)  
ด้านที่ 4) ด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องมีการวางแผนส าหรับอุบัติเหตุ
และเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ( X =4.67)    

ในหน่วยงานก่อสร้างควรให้ความส าคัญ เรื่องของความปลอดภัยในงานก่อสร้างควรปฏิบัติตามกฎ  
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างและมีการบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็น
ผลดีต่อทุกฝ่าย 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the factors used for increasing the construction 

safety of SRT Red Lines in Chatuchak District, Bangkok, and to realize the safety operation of 
operators in construction organizations of SRT Red Lines. The factors used for increasing the safety 
operation in SRT Red Lines construction could be divided into 4 crucial aspects; safety 
management, safety policy, safety measure, and accident prevention guideline. The questionnaire 
was used as the instrument of data collection from the sample group in the SRT Red Lines 
construction organization; then the data got were used to find the statistical values to consider the 
importance of each aspect and analyze the results. The study results revealed that the sample 
group focused on the safety of constructional sites at the highest level the most. The research 
re su l t s  cou ld  be  u sed a s  a  s a fe ty  gu ide l ine  on  cons t r u c t ion  o r gan i za t ion .  
 According to the study results, it was found that the general data of the responders were 
mostly male, 68 persons (83.95%), and female, 13 persons (16.05%). The responders who were 
between 21-30 years of age were 39 persons (48.15%), bachelor’s degree was 37 persons (45.68%), 
and work experience on construction between 5-10 years was 25 persons (30.86%). The data 
collection was collected from the sample group holding the position of architect, supervisor, 
safety guard, and construction labor of the SRT Red Lines project. The researchers studied the 
safety information in 4 aspects; 1) safety management focused on the training of construction 

safety (x̄ = 4.83), 2) safety policy focused on providing knowledge and forcing all employees and 

labors to follow the rules and measures of safety (x ̄ = 4.83), 3) safety measure focused on wearing 

preventive equipment for personal safety (x ̄ = 4.67), and 4) accident prevention guideline focused 

on planning against severe accident and event (x ̄ = 4.67). 
 The construction organization should focus on the safety of construction work and should 
follow the rules and regulations for construction safety, especially such rules and regulations 
should be enforced seriously to reduce the potential accidents and hazards which will give the 
good results to every section. 

Key Words: Factors, construction safety  
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1. ที่มาและความส าคัญ  
ปัจจุบันประเทศไทยอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างได้มีการพัฒนาวิวัตนาการโดยน าเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้มากมายเพ่ือให้งานก่อสร้างสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในอุตสาหกรรม  
งานก่อสร้างเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอุบัติเหตุ 

จากข้อมูลการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานของลูกจ้างของกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม 
ปรากฏว่ามีแนวโน้มของสถิติการบาดเจ็บ พิการ ตาย และโรคเนื่องจากการท างานและมีอัตราการประสบอุบัติเหตุ  
ของลูกจ้างสูงขึ้น  โดยเฉพาะกิจการก่อสร้างเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการ อ่ืนๆ นอกจากนี้ยังพบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 
ทุกขั้นตอนของการท างานก่อสร้าง 

การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเองซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ไม่ได้รับการฝึกอบรมทางด้าน
ความปลอดภัยมาก่อน ขาดความรู้ความช านาญ ขาดทักษะในการท างานทางด้านการก่อสร้าง ขาดความรู้เรื่อง
อันตรายจากการท างาน  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และความประมาณเลินเล่อของตัวบุคคลเองที่เป็นสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ  หากพิจารณาในแง่การจัดการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานที่ประกอบกิจการงานก่อสร้างยังขาด  
การวางแผนนโยบายความปลอดภัยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุเหล่านี้ ดังนั้นผู้วิจัย  
จึงท าการศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดปริมาณการเกิดอุบัติเหตุและ การป้องกัน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ในการท างานก่อสร้างโดยท าการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดภั ยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง  
เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพ่ิมความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง 
2.2 เพ่ือศึกษาการวางแผนนโยบายความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง 
2.3 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ทฤษฎี 

 3.1.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการความปลอดภัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการท างาน 
(2556) ได้เสนอบทความเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานการประกอบการก่อสร้างจะต้องป้องกันและ
สร้างความปลอดภัยในการท างานที่มีองค์ประกอบของความปลอดภัยในงานก่อสร้าง คือ (1) ความปลอดภั ยส่วน
บุคคล (2) ความพร้อมและความปลอดภัยจากเครื่องมือ (3) ความปลอดภัยในการบริหารจัดการ    
 3.1.2 ทฤษฎีนโยบายด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ของสุพัฒน์ ยิ่งเจริญ (2550) ได้เสนอแนวคิด
การบริหารนโยบายความปลอดภัยในงานสถานประกอบการงานก่อสร้างสามารถจะลดหรือขจัดสภาพที่เสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บหรือโรคที่เกิดจากการท างานเพ่ือความปลอดภัยในการท างานของผู้ปฏิบัติงานทุกระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับความคิดพ้ืนฐานของผู้บริหาร นโยบายความปลอดภัยของแต่ละสถานประกอบการ  
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ไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันจะแตกต่างออกไปตามขนาด หลักการก าหนดนโยบายความปลอดภัย จะต้องค านึงถึง
องค์ประกอบ และสิ่งที่มีผลกระทบต่อนโยบาย  
 3.1.3 ทฤษฎีมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ของนิติ ปุรินทราภิบาล (2551) ได้กล่าวว่า
มาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้น 
ส าหรับมาตรการที่ได้รวบรวมมาต่อไปนี้ เป็นมาตรการที่จัดตั้งขึ้นของทั้งบุคคลและหน่วยงานในประเทศไทย มีเนื้อหา
และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) มาตรการความปลอดภัยของสภาพการท างานที่เป็นอันตราย มาตรการความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 
 3.1.4 ทฤษฎีแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ของธนกรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวว่าการป้องกัน
อุบัติเหตุจะส าเร็จได้จะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ 1) ท าการ
สอบสวนทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ 2) ตรวจสอบสังเกตการณ์สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 3) การวิเคราะห์
อุบัติเหตุ 4) การเลือกวิธีการแก้ไข 5) การลงมือแก้ไข    
 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ชวลิต มีสวัสดิ์ (2546) ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการบริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในงานก่อสร้างเป็นงานที่เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุอันตรายค่อนข้างสูงตลอดจนท าให้
เกิดความสูญเสียทางด้านต่างๆ และควรจะกระท ากฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและบังคับใช้ใน
หน่วยงานก่อสร้าง โดยท าการศึกษา 6 หมวดหัวข้อ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้ปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านจิตวิทยา
และสังคม ปัจจัยทางด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน ปัจจัยในด้านแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน  
  ลัลลนา ม่วงงาม (2550) ศึกษาเรื่องการบริหารงานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาถึงการจัดการความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างทั้งโครงการของภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือน าผลที่ได้มาวิเคราะห์โดยเทียบเคียงกับมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จ าแนกกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างออกเป็น 2 กลุ่มคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก-กลาง 
และบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานก่อสร้างต่างๆเพ่ือสอบถามถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
  สุนันท์ มนต์แก้ว,ธวัชชัย นวเลิศปัญญา (2558) ศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน
ก่อสร้างบนที่สูงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
บนที่สูง ในเบื้องต้นระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่สูงควรประกอบด้วย (1) นโยบาย 
ความปลอดภัยในการท างาน (2) องค์กรความปลอดภัยในการท างาน (3) มาตรการป้องกันอันตราย (4) การวิเคราะห์
ความเสี่ยง (5) การฝึกอบรม (6) การตรวจสอบความปลอดภัย (7) การรายงานอุบัติเหตุ และ (8) การวางแผน 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  Heinrich (ค.ศ. 2009) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านภูมิหลัง 
ของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลต่อการท างานเพ่ือให้มีความปลอดภัย กล่าวไว้ว่าด้านภูมิหลังของผู้ปฏิบัติงานถูกก าหนด  
โดยลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งได้แก่ ลักษณะเฉพาะทางด้าน อายุ ,ประสบการณ์ ,ความรู้และทักษะ 
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ความช านาญ  จากการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ ความรู้และทักษะความช านาญ ความปลอดภัย  
ในการท างาน และอายุมาความสัมพันธ์กัน พิจารณาในเชิงบวกหากมีประสบการณ์ท างานย่อมก็ให้เกิดความรู้และ
ทักษะความช านาญในงานที่ท าและส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนในหน่วยงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ผู้รับเหมางานและ
คนงานก่อสร้าง    
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามในเรื่องปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีแดง 
 4.2.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน โดยค าถามมีลักษณะแบบส ารวจรายการ     
           4.2.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 
แบ่งออกเปน็ 4 ด้านที่ส าคัญ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

 1. เพศ  

   ชาย     หญิง 
2. อายุ 

   ต่ ากว่า 20 ปี    21-30 ปี     

    31-40 ปี    41-50 ปี   

  51-60 ปี                  60 ปีขึ้นไป  
3. ระดับการศึกษา 

   ประถมศึกษา             มัธยมศึกษา  

  ปวช./ปวส.             ปริญญาตรี   

  ปริญญาโท    อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................... 
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4. ต าแหน่ง 

   ผู้จัดการโครงการ        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 

            สถาปนิก                  ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

            วิศวกร                     คนงานก่อสร้าง 

            ผู้ควบคุมงาน             อ่ืนๆ โปรดระบุ………………….. 
5. ประสบการณ์การท างานด้านงานก่อสร้าง 

   น้อยกว่า 5 ปี    5-10 ปี   

   11-15 ป ี    16-20 ปี 

                        21-30 ปี                 30 ปี ขึ้นไป  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความส าคัญด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง                      

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความส าคัญว่าในแต่ละหัวข้อนั้นอยู่ในระดับใด 

             “ระดับความส าคัญ”      เลือก 5 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  
            เลือก 4 ให้ความส าคัญในระดับมาก  
            เลือก 3 ให้ความส าคัญในระดับปานกลาง  
            เลือก 2 ให้ความส าคัญในระดับน้อย  

                                   เลือก 1 ให้ความส าคัญในระดับน้อยที่สุด             

รายการข้อมูล 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัย 
1.1 มีการให้ค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัย 

     

1.2 มีการควบคุมการประชุมด้านความปลอดภัยและการ
ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง 

     

1.3 มีการด าเนินงานด้านฝึกอบรมด้านความปลอดภัย      

1.4 มีการจัดเตรียมกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความตะหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัย 

     

1.5 มีการจัดท าและตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ
ปลอดภัย  

     

1.6 มีการควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อก าหนดและ
แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
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รายการข้อมูล ระดับความส าคัญ 

 5 4 3 2 1 

1.8 มีการปฏิบัติตามข้อแนะน าของคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย  

     

1.9 มีการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
ส่วนบุคคล ให้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

     

ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย(ต่อ) 

1.10 มีการจัดตั้งและดูแลให้สถานพยาบาลในพ้ืนที่ก่อสร้างอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 

     

1.11 มีการเข้าร่วมในการประชุมอภิปรายทางด้านความ
ปลอดภัย 

     

2.ด้านนโยบายความปลอดภัย      

2.1 มีการก าหนดเป้าหมายและก าหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย 

     

2.2 มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนส าหรับทุก
หน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามมาตาฐานความปลอดภัย 

     

2.3 มีการด าเนินการให้ความรู้และบังคับให้ลูกจ้างและคนงานทุก
คนปฏิบัติตามกฎมาตรการด้านความปลอดภัย 

     

2.4 มีการตรวจสอบรับรองว่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน เพ่ือความปลอดภัยในการ
ท างาน 

     

2.5 มีการด าเนินการตรวจสอบวิธีการก่อสร้างตามหลักวิศวกรรม
เพ่ือก าจัดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

     

2.6 จัดเตรียมผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย 
ก่อนที่จะเริ่มงาน 

     

2.7 มีการให้ความรู้และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเพ่ือให้มี
ความรู้ที่ถูกต้องด้านความปลอดภัย 

     

2.8 มีการจัดเตรียม บ ารุงรักษา และปรับปรุง สภาพการท างาน
ให้แก่ลูกจ้างและคนงาน 
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รายการข้อมูล 

ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

ด้านนโยบายความปลอดภัย(ต่อ) 

2.9 คณะกรรมการด้านความปลอดภัยมีการตรวจความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน 

     

2.10 จัดให้มี หัวหน้างานพูดคุยเรื่องการท างานและพูดคุยการ
เรื่องการใช้เครื่องมือ ทุกสัปดาห์ 

     

3.ด้านมาตรการความปลอดภัย 
3.1 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคลคล      

3.2 ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อผ้าทีรัดกุ่ม และเหมาะสมกับสภาพงานที่
ท า 

     

3.3 ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่รองเท้านิรภัยในขณะทีท างาน      

3.4 ผู้ปฏิบัติงานสวมหมวกนิรภัยในการท างานตลอดเวลา      
3.5 มีการใช้เข็มขัดนิรภัยในการท างานในที่สูง      

3.6 การใช้แว่นตาเพ่ือป้องกันดวงตา      

3.7 การใช้อุปกรณ์เพ่ือป้องกัน ฝุ่นและควัน      
3.8 มีการใช้เครื่องมือป้องกันหูในงานที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล      

3.9 นั่งร้านมีความแข็งแรงปลอดภัย      

3.10 บันไดมีความแข็งแรงปลอดภัย      
3.11 ก าหนดช่องทางเดินและเส้นกันเขตในพ้ืนที่ท างานไว้อย่าง
ชัดเจน 

     

3.12 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งอยู่ในที่
เห็นได้ชัดเจน 

     

3.13 มีการดูแลความสะอาดในพื้นที่ท างาน      

3.14 ห้องสุขาชั่วคราวได้รับการดูแลความสะอาดอยู่เสมอ      

3.15 มีการใช้อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร      
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รายการข้อมูล 

ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

4.ด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 

4.1 มีผู้รักษาความปลอดภัยและทีมกู้ภัย เพ่ือควบคุมและ
ช่วยเหลืออุบัติเหตุเมื่อเกิดขึ้น 

     

4.2 มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและมีเครื่องมือใน
การปฐมพยาบาล 

     

4.3 มีการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องในไซต์งาน      
4.4 มีการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ      

4.5 มีผู้ควบคุมดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

     

4.6 มีการรายงานอุบัติเหตุต่อผู้ควบคุมงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ      

4.7 มีการอพยพเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ร้ายแรง      
4.8 มีการวางแผนส าหรับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง      

4.9 มีการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ      

4.10 มีการป้องกันและดูแลผู้ปฏิบัติงานซึ่งสามารถควบคุม
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนได้ 

     

 
           4.2.3 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ค าชี้แจง  ขอความกรุณาอธิบายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
1.ด้านการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ด้านนโยบายความปลอดภัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ด้านมาตรการความปลอดภัยความปลอดภัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4.ด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     
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 4.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา  
 4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น 
 4.3.2 ค่าเฉลี่ย ใช้ในการหาค่าเฉลี่ยน้ าหนักของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จากข้อค าถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตส าหรับข้อมูล ใช้สูตรดังนี้   

                                               x̅ =  
∑x

n
                                                      (1)                     

                                         ความหมาย   x̅    คือ ค่าเฉลี่ย  

                ∑x คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

.                   .n    คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง  
 
 4.3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วัดค่าการกระจายตัวของข้อมูลตัวอย่าง ที่สามารถแสดงผลลัพธ์
สอดคล้องกับค่าระดับคะแนน และค่าเฉลี่ย 
                                                                 
                                                                                                                               (2) 
                                          
                                         เมื่อ    SD  คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        F    คือ ความถี่   

                                                  x̅   คือ ค่าเฉลี่ย 

                                                /X/ คือ จุดกึ่งกลางชั้น 

                                                 n  .คือ จ านวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง  
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้สูตรทางสถิติในการหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่ได้มา 

วิเคราะห์ด้วย โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) มาวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งเป็นโปรแกรมม่ีมีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

5. ผลและวิจารณ์ 
 5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 5.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่พบว่า ทางด้านเพศ เพศชายร้อยละ 83.95 และเพศหญิงร้อยละ 16.05  ทางด้านอายุ ช่วงอายุที่ท าการตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วง 21-30 ปี ร้อยละ 48.15  ทางด้านระดับการศึกษา จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
มากที่สุดอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45.68  ทางด้านต าแหน่ง ผู้ที่ท าการตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ใน

1

)( 2







n

xxf
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ต าแหน่งคนงาน ร้อยละ 34.56  ทางด้นประสบการณ์ท างาน ผู้ที่ท าการตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณ์  
5-10 ปี ร้อยละ 30.86   
 5.1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ปัจจัยที่ใช้เพ่ิม
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างมีปัจจัยส าคัญอยู่ 4 ด้าน 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง 

รายการข้อมูล  S.D. แปลผล 

1.ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 

1.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้ความส าคัญในเรื่อง
ความส าคัญในเรื่องมีการด าเนินงานด้านฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  

4.83 0.41 มากที่สุด 

1.2 ต าแหน่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ให้ความส าคัญเรื่อง มีการ
ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน  

4.45 0.54 มาก 

1.3 ต าแหน่งคนงานก่อสร้าง ให้ความส าคัญเรื่องมีการจัดท าและ
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4.04 0.69 มาก 

2.ด้านนโยบายความปลอดภัย 

2.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้ความส าคัญในเรื่องมี
การด าเนินการให้ความรู้และบังคับให้ลูกจ้างและคนงานทุกคนปฏิบัติ
ตามกฎมาตรการด้านความปลอดภัย  

4.83 0.41 มากที่สุด 

2.2 ต าแหน่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ให้ความส าคัญเรื่องมีการ
ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ความปลอดภัย อยู่ในสภาพ
ที่ดีและพร้อมใช้งาน เพ่ือความปลอดภัยในการท างาน  

4.21 0.69 มาก 

2.3 ต าแหน่งคนงานก่อสร้าง ให้ความส าคัญเรื่องมีการจัดเตรียม 
บ ารุงรักษา และปรับปรุง สภาพการท างานให้แก่ลูกจ้างและคนงาน  

3.96 0.74 มาก 

3.ด้านมาตรการความปลอดภัย 

3.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้ความส าคัญในเรื่องมี
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคลคล       

4.67 0.52 มากที่สุด 

3.2 ต าแหน่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงานให้ความส าคัญในเรื่องมีการ
ใช้เข็มขัดนิรภัยในการท างานในที่สูง          

4.49 0.72 มาก 

3.3 ต าแหน่งคนงานก่อสร้างให้ความส าคัญเรื่องมีการใช้เข็มขัดนิรภัยใน
การท างานในที่สูง  

4.11 0.69 มาก 
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รายการข้อมูล  S.D. แปลผล 

4.ด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 
4.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้ความส าคัญในเรื่องมี
การวางแผนส าหรับอุบัติเหตุและเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง 

4.67 0.52 มากที่สุด 

4.2 ต าแหน่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ควบคุมงาน ให้ความส าคัญเรื่องมีการ
รายงานอุบัติเหตุต่อผู้ควบคมุงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ 

4.28 0.80 มาก 

4.3 ต าแหน่งคนงานก่อสร้าง ให้ความส าคัญเรื่องมีการป้องกันและดูแล
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งสามารถควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้  

3.93 0.66 มาก 

6. สรุปผล 
จากการศึกษาปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงมีปัจจัยส าคัญอยู่ 4 ด้าน  

1) ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย 2) ด้านนโยบายความปลอดภัย 3) ด้านมาตรการความปลอดภัย  
4) ด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ ผลการศึกษาพบว่า  

1.ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยปลอดภัย พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีการด าเนินงานด้านฝึกอบรมด้าน  
ความปลอดภัย อยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการด าเนินการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย  อบรม
ความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างในโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการศึกษาการบริหาร 
ความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร ของลัลลนา ม่วงงาม (2550) ที่กล่าวว่าการฝึกอบรม 
ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง แนวปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างรัฐ ได้กล่าว
เกี่ยวกับการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมคือการก าหนดวิธีการ การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ 

2.ปัจจัยด้านนโยบายความปลอดภัย พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีการด าเนินการให้ความรู้และบังคับให้ลูกจ้างและ
คนงานทุกคนปฏิบัติตามกฎมาตรการด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้  
ความเข้าในเรื่องความปลอดภัยและต้องปฏิบัติตามด้านนโยบายความปลอดภัยของโครงการ มีการประกาศชี้แจง
ความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบในนโยบายความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการปฏิบัติตามกฎ  
ความปลอดภัยในการท างานของกองตรวจความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนวทา งปฏิบัติการ
บริหารความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (2554) เสนอแนวคิดไว้ว่า สถานประกอบการจะต้องมีกฎ ระเบียบ  
ความปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย       

3.ปัจจัยด้านมาตรการความปลอดภัย พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
อยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างานได้ถูกต้องและเหมาะสม  
กับประเภทงานที ่
ท าก็จะท าให้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย   
ซึ่งสอดคล้องทฤษฎีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ของธวัชชัย ชินวิเศษวงศ์ (2550) ได้กล่าวว่าการใช้
อุปกรณ์ที่ออกแบบมาส าหรับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งส าคัญและเป็นหนึ่งในมาตรการ
ควบคุมและป้องกันอันตรายจาการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน             
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4.ปัจจัยด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ พบว่าผู้ปฏิบัติงานมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุ อยู่ในระดับ  
มากที่สุด กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลเรื่องความปลดภัยจะมีการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น การวางแผน
ป้องกันอุบัติเหตุในแต่ละงานที่จะท าเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหลักการทั่วไป 
ในการป้องกันอุบัติเหตุ ของธนกรณ์ พันธุ์สวัสดิ์ (2551) ได้กล่าวว่า การป้องกันอุบัติเหตุจะส าเร็จได้จะต้องวางแผนไว้
ล่วงหน้า 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาโครงงานเรื่องปัจจัยที่ใช้เพ่ิมความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ในเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานครฯ ส าเร็จลุล่วงไปได้ดีโดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน า รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ จากอาจารย์จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการ
จัดการงานก่อสร้างทุกท่าน ผู้ศึกษาหวังว่าโครงงานนี้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ศึกษาต่อและน าไปใช้  
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบโครงงานนี้และให้ค าแนะน าในการจัดท าโครงงานนี้  
จนเสร็จสมบรูณ์  และขอขอบพระคุณทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงที่กรุณาให้ข้อมูลและให้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บ
ข้อมูลในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และเพ่ือนๆ รวมถึงผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน  
ที่เป็นก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือจนผู้ศึกษาจัดท าโครงงานนี้เสร็จสมบรูณ์ 

8. เอกสารอ้างอิง 
[1]  ชวลิต มีสวัสดิ์ (2546) ศึกษาปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
[2]  ลัลลนา ม่วงงาม (2550) การศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ระยอง:มหาวิทยลัยข่อนแก่น 
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[6]  สุนันต์ มนต์แก้ว,ธวัชชัย นวเลิศปัญญา (2558) ศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างบนที่

สูง:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
[7]  Fang,Huang and Hinze (ค.ศ.2004) การประเมินการบริหารงานความปลอดภัยของงานก่อสร้างในประเทศจีน 
[8]  Heinrich (ค.ศ.2009) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านภูมิหลังของผู้ปฏิบัติงานที่

มีผลต่อการท างานเพ่ือให้มีความปลอดภัย 

369


	กำหนดการนำเสนอ
	กรณีศึกษาการนำเชือกมะนิลามาทำต้นแบบตาข่ายกันตกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่สูง
	การใช้เทคโนโลยีสำหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกจากเศษหินบะซอลต์
	ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกน้ำหนักเบาจากเถ้ากะลามะพร้าวสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
	การเพิ่มขึ้นของกำลังของเสาเข็มตอกในบริเวณชั้นดินกรุงเทพ
	โมดูลัสการแตกร้าวของผ้าใบคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
	การศึกษารูปแบบการวิบัติของแผ่นคอนกรีตผสมเส้นใยเหล็กกันกระสุนแบบหลายชั้น
	การศึกษาคุณสมบัติการกักเก็บความร้อนของมอร์ตาร์สำหรับฉาบผสมวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทพาราฟิน
	รศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับใช้ในงานฐานรากอาคาร
	กำลังรับแรงอัดและดัดของจีโอโพลีเมอร์เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาสำหรับอาคารประหยัดพลังงาน
	ผลของการใช้เถ้าเชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งบดด้วยเวลาแตกต่างกันที่มีต่อสมบัติของคอนกรีตชนิดไหลอัดตัวได้เอง
	การออกแบบผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตาMathematics Instructional 
	การประยุกต์ใช้ Solver หาต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการเทคอนกรีต
	การพยากรณ์จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างโดยวิธีอารีมา
	การออกแบบโต๊ะเก้าอี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตา
	การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
	สุนทรียะและการออกแบบเกมิฟิเคชั่น “สยามซิตี้” สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์
	การพัฒนาพาราเมตริกออบเจ็กค์สำหรับชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยโปรแกรม FreeCAD
	วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร
	การประยุกต์หาค่าที่เหมาะสมสำหรับการจัดการงานดินในโครงการก่อสร้าง
	การศึกษาความแม่นยำของการทำนายค่าพารามิเตอร์การบดอัดดินด้วยวิธีเชิงตัวเลข
	การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแปลผลการทดสอบการบดอัดดิน
	การออกแบบอาคารต้านแผ่นดินไหวโดยระบบการแยกฐานราก
	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการก่อสร้างชิ้นส่วนเสาสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า(สายสีแดง)
	กรณีศึกษาค่ากำลังอัดของคอนกรีต ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็ก และขนาดหน้าตัดของเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานคร
	การศึกษาพฤติกรรมโครงถักที่ถ่ายแรงไม่ตรงจุดศูนย์กลางรวมแรงของโครงถัก
	การระบุตำแหน่งหุ่นยนต์โดยใช้การประมวลผลภาพดิจิตอล
	หุ่นยนต์ทรงตัวอัตโนมัติ
	อุปกรณ์ควบคุมประตูอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์
	การควบคุมความสว่างแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบอัตโนมัติ
	เครื่องวัดและคำนวณค่าไฟฟ้าในบ้านโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
	ระบบแจ้งเตือนภัยไร้สายภายในอาคารสำหรับผู้พิการหูหนวก
	การศึกษาปัจจัยความต้องการด้านรูปแบบที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษาบุคลากรในงานก่อสร้าง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
	การศึกษาวิธีการทำลายวัสดุแร่ใยหินแบบเปียก
	ปัจจัยและการป้องกันการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในโครงการบ้านจัดสรร
	ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในงานก่อสร้าง
	กรณีศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวในมุมมองของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในจังหวัดนครปฐม
	กรณีศึกษาปัจจัยสภาพอากาศในการทำงานที่ส่งผลต่อในการทำงานก่อสร้างด้านชั่วโมงทำงาน
	การกระจายของฝุ่นข้าวในโรงสีข้าวชุมชน และผลกระทบในบริเวณปฏิบัติงานและที่พักอาศัย
	ปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
	การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้นทุนการขนย้ายดิน
	การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรอาคารตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) กรณีศึกษา : สำนักงานเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดนครปฐม
	สภาพการทำงานของแรงงานสูงวัยของธุรกิจก่อสร้าง ในเขตพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

