
บทท่ี  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การศึกษาเร่ือง การจัดการมลภาวะจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม ไดประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ ประกอบกับการศึกษาลงพื้นท่ีภาคสนาม โดยการ
ใชแบบสอบถามการสัมภาษณ และการสังเกตการณเพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ดังท่ีไดนําเสนอมาตั้งแตตน ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลเหลานี้
ประกอบการวิเคราะหผลการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ ซ่ึงศึกษาจากกลุมตัวอยาง 372 คน โดยการให
กรอกแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณผูบริหาร 2 ทาน ผูรับเหมา 4 ราย ผูศึกษาใชการแจกแจง
ความถ่ี หาคารอยละ และความสัมพันธของขอมูลพื้นฐานกับการจัดการมลภาวะ ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาในคร้ังนี้ สามารถสรุปผลโดยการจําแนกออกเปนประเด็นตามวัตถุประสงค 
ของการศึกษาไดดังนี้ 

5.1.1 มลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสราง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวามลภาวะที่เกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ซ่ึงไดแก ขยะ ฝุนละออง กล่ิน เสียง ผูศึกษาไดศึกษาแตละประเด็นดังนี้ 

1)  ขยะ  จากการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม สวนใหญพบวาขยะท่ีเกิดจากการกอสรางไดแก เศษวัสดุ ชาง คนงาน และจากการร้ือถอน 

2) ฝุนละออง  จากการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม พบวา ฝุนละอองท่ีเกิดจากการกอสรางไดแก รถขนวัสดุกอสราง เศษอิฐ เศษปูน การร้ือ
ถอนส่ิงปลูกสราง การใชเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ เชน รถบดอัด รถ JCB รถแมคโคร ฝุนจากการทํางาน 
และอ่ืนๆ บางเล็กนอย  

3) กล่ิน  จากการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม พบวา กล่ินท่ีเกิดจากการกอสราง ไดแก วัสดุกอสราง เชน สี ทินเนอร น้ํามันตางๆ ท้ัง
เคร่ืองจักร และขยะเนาเหม็น 
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4) เสียง  จากการสัมภาษณและแจกแบบสอบถามบุคลากรในโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม พบวา เสียงท่ีเกิดจากการกอสรางไดแก การใชเคร่ืองจักร การขุดเจาะ การร้ือถอน และการ

ขนยายหรือขนสง 

5.1.2 ความคิดเห็นของบุคลากรและผลกระทบจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม  
 จากการศึกษาโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแบบปลายเปดแบงออกเปน 3 หัวขอ ท่ี
สงผลกระทบใหเลือกไดแก สงผลกระทบเปนเหตุใหรําคาญ สงผลกระทบตอสุขภาพ สงผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม พบวา 
 - ขยะ เปนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมรอยละ 89.51 มากท่ีสุด ผลกระทบรองลงมาตอสุขภาพ
รอยละ 81.72 รวมท้ังเปนเหตุใหรําคาญนอยท่ีสุด รอยละ 79.57 
 - ฝุนละออง สงผลกระทบตอสุขภาพมากท่ีสุดรอยละ 92.20 และรองลงมาเปนผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 79.30 สวนเปนเหตุใหรําคาญนอยสุด รอยละ 51.34 
 - กล่ิน  สงผลกระทบตอสุขภาพมากท่ีสุด รอยละ 88.44 และรองลงมาเปนผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม รอยละ 73.38 สวนเปนเหตุใหรําคาญนอยสุด รอยละ 59.41 
  - เสียง สงผลกระทบตอสุขภาพมากท่ีสุด รอยละ 73.38 และรองลงมาเปนเปนเหตุใหรําคาญ 
รอยละ 60.48 สวนผลกระทบส่ิงแวดลอมนอยสุด 48.65 
 5.1.3 การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสราง 
 จากมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงานกอสรางไมวาจะเปน ขยะ, ฝุนละออง, กล่ินและเสียง 
ท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอมและเปนเหตุใหรําคาญแลวยังมีผลตอการทํางานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ทําใหเกิดความเครียด หงุดหงิดรําคาญ อารมณเสีย เม่ือมี
มลภาวะมากและตอเนื่อง ก็จะสงผลเกิดโรคเร้ือรังได จากการศึกษามลภาวะขยะท่ีเกิดจากการกอสราง
พบวามีการจัดการ แตละมลภาวะแตกตางกันไป เชน มลภาวะจากขยะก็มีการจัดการโดยการจัดระบบ
เก็บขยะท่ีไมดีพอ มีท่ีรองรับขยะจํานวนนอย สวนทางดานการวางตําแหนงท่ีเก็บขยะไดไมเหมาะสม 
ทางดานความถ่ีในการจัดเก็บก็มีระยะหาง กลาวคือ หนึ่งสัปดาห/คร้ัง 
 ในดานการจัดการมลภาวะฝุนละอองพบวามีการจัดการท่ีดี เชนมีการลอมร้ัวบริเวณกอสราง 
มีปายบอกอาณาเขตกอสรางอันตราย หากมีการกอสรางอาคารสูง ก็จะติดต้ังตาขายหรือแสลนกันฝุน
ละอองและส่ิงของตกหลนแตไมไดนําไปปฏิบัติ ปลอยปละละเลยหรือผูรับเหมาบางรายละเลยไมได
จัดการตามกฎระเบียบท่ีโรงพยาบาลกําหนด อีกประการหนึ่งไมอยากปฏิบัติเพราะเปนการเพ่ิมตนทุน 
สวนการจัดการมลภาวะกล่ินก็เชนกัน เปนการจัดการที่ไมดีของผูรับเหมาเชนเดียวกับการจัดการฝุน
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ละออง ในดานการจัดการมลภาวะเสียงพบวาผูรับเหมาไดแกไขแตนอยมากถึงแมจะกั้นหองแลวก็
ตามแตการกระทําเปนการกระทําเพื่อบังหนาเทานั้น 
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 ในการอภิปรายผล ไดนําผลการศึกษาคร้ังนี้ท้ังจากแบบสอบถามการสัมภาษณและการลง
พื้นท่ีภาคสนามเพื่อสังเกตการณ มาใชเปรียบเทียบกับแนวคิดการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการ
มลภาวะ และผลงานของผูท่ีเคยศึกษา วิจัยเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม และการจัดการมลภาวะใน
อดีตและพิจารณาถึงความเหมือนหรือแตกตางจากแนวคิดหรือผลการศึกษาท่ีผานมาโดยแบงออกเปน 
มลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสราง ดานความคิดเห็น สาเหตุ และผลกระทบจากมลภาวะ รวมท้ังการ
จัดการมลภาวะท่ีเกิดจากงานกอสรางสามารถสรุปอภิปรายผลตามวัตถุประสงคดังนี้ 

มลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
 จากการศึกษามลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
พบวา ขยะเปนมลภาวะหนึ่งท่ีบุคลากรในโรงพยาบาลใหความสําคัญ เนื่องจากขยะเปนส่ิงปฏิกูลท่ี
เหลือใชหรือของท่ีไมใชแลว บางก็สงกล่ินเหม็น เชน เศษอาหารของคนงาน, เศษกระดาษถุงปูน ลัง 
พลาสติก เศษแกว เศษกระเบ้ือง ส่ิงเหลานี้สงผลใหกับบุคลากรทําใหเครียด จิตใจหดหู สงผลกระทบ
กับการทํางาน ผูปวยและญาติผูปวย เชนเดียวกับการศึกษาของสุภาพ ไสยวงค (2536) พบวา ปญหาใน
การจัดการขยะมูลฝอย ขอเวลา สถานท่ีกําจัดมูลฝอย ปญหาการตกคางของขยะมูลฝอยท่ีเหลือ จาก
การจัดเก็บ เกิดความสกปรกรุงรังสูญเสียทัศนียภาพ งานกอสรางท่ีมีขนาดใหญก็จะทําใหมีขยะมาก
ข้ึนตามกันเพราะตองเพิ่มคนงาน ตองเพ่ิมวัสดุ เคร่ืองมือซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเดิมของเพ็ญศรี    
ภูอุทัย (2526) ท่ีศึกษาเร่ืองอุตสาหกรรมไมแกะสลักในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา สภาพการเพิ่มการ
ผลิตใหมากกวาเดิม สงผลใหเกิดการใชวัตถุดิบในปริมาณมากและใชแบบท้ิงๆ ขวางๆ เกิดปญหาขยะ
เศษวัสดุเหลือใชมากข้ึน  
 จากการศึกษามลภาวะฝุนละอองพบวา  ฝุนละอองเปนมลภาวะท่ีเกิดจากการขนสงวัสดุ เศษ
อิฐ เศษปูน เกิดจากการร้ือถอน การใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และฝุนในเวลาทํางาน สวนทางดานอ่ืนๆ 
มีนอย ฝุนละอองเปนมลภาวะท่ีสงผลกระทบกับผูท่ีอยูใกลเคียง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของบริษัท
ศูนยคุณภาพและความปลอดภัยจํากัด (2537) พบวา ชาวบานในหมู 14 บานหวยรินและบานหวย
มะไฟ จังหวัดแมฮองสอน ตองประสบกับปญหาความเครียด หงุดหงิดรําคาญ เนื่องจากฝุนละอองจาก
การส่ันสะเทือน จากการระเบิดหินซ่ึงสงผลกระทบดานจิตใจของชาวบาน 
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 จากการศึกษามลภาวะกล่ิน ท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลพบวา บุคลากรมี
ปญหาไมมากเม่ือเปรียบเทียบกับมลภาวะอ่ืนสวนใหญเกิดจากวัสดุในการทํางาน เชน สี น้ํามัน น้ํายา
กันปลวก และท่ีเกิดจากเคร่ืองจักร ไดแก ควันของเคร่ืองจักร ควันมอเตอร กลิ่นขยะเนาเหม็น ซ่ึง
ไมไดสอดคลองกับการศึกษาของ อุษณีย  ปญจมาตย (2549) การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
กระบวนการผลิตงานหัตถกรรมไมของผูประกอบการในตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม พบวา มลภาวะท่ีเกิดข้ึน ไมมีปญหาเนื่องจากสวนใหญอยูในวงเครือญาติ 
 จากการศึกษามลภาวะเสียง ท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางพบวา เกิดจากการขุดเจาะ การ
ตัดเหล็ก การใชเคร่ืองจักร การร้ือถอน ซ่ึงเปนสาเหตุใหบุคลากรขณะทํางานหรือผูท่ีอยูใกลเคียง 
ไดรับความเดือดรอนกอใหเกิดความรําคาญ มีปญหา เกิดความเครียด รําคาญ และมีปญหาตอสุขภาพ
ท้ังในดานประสาทรับรูการไดยิน และระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของมนัส 
สุวรรณ (2539) ท่ีไดกลาวถึงผลกระทบของมลพิษทางเสียงท่ีมีตอมนุษย โดยแยกเปน 2 ลักษณะ คือ 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประสาทหูโดยตรง ผลกระทบในประการแรกเกิดข้ึนเม่ือคนเราตองรับฟงเสียง
ดังมากๆ และเปนเวลานานๆ อาการที่อาจเกิดข้ึนกับประสาทหูคือ หูหนวก หรือหูตึงอาการเชนนี้อาจ
เกิดข้ึนเปนการช่ัวคราวถาเสียงท่ีรับฟงไมดังมากเกินไป และผูฟงก็ไมรับฟงนานเกินไป ถาผูฟงรับฟง
เสียงดังมาก และนานอาจทําใหเยื่อหูขาดและมีอาการหูหนวกถาวรได สําหรับผลกระทบในประการ
หลัง คือ ผูท่ีรับฟงเสียงดังอาจมีอาการออนเพลียท้ังทางรางกายและจิตใจ เกิดอาการปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน และยิ่งไปกวานั้น คือ เกิดอารมณหงุดหงิดซ่ึงอาจโยงไปถึงการเปนโรคประสาทได 
อาการอื่น ท่ีมักพบเสมอๆ สําหรับคนท่ีไดรับฟงเสียงดังนานๆ คือ การรูสึกรําคาญ เสียขวัญ เสียสมาธิ 
โกรธ ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และการส่ังงานของประสาทขาดประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นและผลกระทบของบุคลากรจากมลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม จากผลการศึกษาพบวามลภาวะท่ีเกิดจากการกอสรางไมวาจะเปนขยะ ฝุน
ละออง กล่ิน เสียง จะสงผลกระทบตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมมาก ท้ังๆ ท่ีผูบริหารไดมีมาตรการและ
ขอบังคับ แตจากการสังเกตการก็ยังมีผูรับเหมาบางรายไมคอยใหความรวมมืออาจเปนเพราะวา
ผูรับเหมาไมอยากท่ีจะเสียคาใชจายในการซื้ออุปกรณปองกัน เพื่อเปนการประหยัดตนทุนจึงปลอย
เลยตามเลย ฉะนั้นผูบริหารควรจะเขมงวดใหมากข้ึน 

จากการศึกษาพบวา มลภาวะท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพมากนอยรองลงมาตามลําดับ ไดแก 
ฝุนละออง, กล่ิน, ขยะและเสียง มลภาวะท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมากนอยรองลงมาตามลําดับ
ไดแก ขยะ ฝุนละออง กล่ินและเสียง  สวนมลภาวะท่ีสงผลกระทบเปนเหตุรําคาญมากนอยรองลงมา
ตามลําดับ ไดแก ขยะ เสียง กล่ิน และฝุนละออง 
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การจัดการมลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
จากการศึกษามลภาวะสวนใหญพบวา ขยะ มีการจัดการโดยการจัดเก็บของท่ีไมดีมีท่ีรองรับ

ขยะจํานวนนอย การวางตําแหนงไมเหมาะสม การจัดเก็บมีระยะหาง หนึ่งสัปดาหตอคร้ัง 
จากการศึกษาการจัดการมลภาวะ ฝุนละอองสวนใหญพบวามีการจัดการโดยมีการทําปลอง

ระบายอากาศนอยมาก มีการใชผนังกั้นบริเวณ บางเปนบางคร้ัง การทําสเปรยน้ํามีนอยมาก การแจก
ผาปดจมูกแทบจะไมมีเลย 

จากการศึกษาการจัดการมลภาวะกล่ิน สวนใหญพบวามีการจัดการซ่ึงใกลเคียงกับการจัดการ
มลภาวะฝุนละอง กลาวคือ มีการจัดการท่ีไมคอยดี มีการจัดการโดยมีการกั้นผนังปดบริเวณสรางเพื่อ
ปองกันกล่ินออกไปภายนอก มีการระบายอากาศโดยใชพัดลมเปาอากาศ 

จากการศึกษาการจัดการมลภาวะเสียง สวนใหญพบวามีการกั้นผนังบริเวณกอสราง มีการ
ตรวจเคร่ืองจักรท่ีทําใหเกิดเสียงดัง  การเตรียมงานกอนทํางานหรือทํางานท่ีมีเสียงดังจากภายนอกแลว
นํามาประกอบในหนวยงาน งานท่ีมีเสียงดังควรทําในวันหยุดราชการและไมเกิน 19.00 น.  
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 เม่ือพิจารณามลภาวะท่ีเกิดจากการดําเนินงานกอสรางท่ีเกิดข้ึนรวมกับบุคลากร ผูบริหาร
โรงพยาบาลและผูรับเหมาที่ไดจากการสํารวจความคิดเห็น การสัมภาษณ และการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม
เม่ือนํามาพิจารณารวมกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของสามารถกําหนดแนวทาง นโยบายแลวมี
ขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ผูบริหารหรือผูจาง ควรมีมาตรการเขมงวดกับผูรับเหมาท่ีไมยอมทําตามกฎระเบียบ

เกี่ยวกับมลภาวะส่ิงแวดลอมอยางจริงจัง 

2. ควรมีการอบรมใหความรูกับผูรับเหมาถึงอันตรายตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมกับผูรับเหมา
เดือนละคร้ัง 

3. เพื่อใหการแกไขปญหามลภาวะอยางยั่งยืน ตองเนนการปองกันและคุมครอง ท้ังสุขภาพ

และส่ิงแวดลอมมากกวารอใหเกิดปญหาแลวจึงแกไข วิธีปองกันท่ีควรนําไปใชคือการปลูกจิตสํานึก

ใหผูรับเหมาท่ีมีอยูในทุกวันนี้รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายควรสอดสองดูแล มีการบังคับใชกฎระเบียบ

อยางเขมงวด 
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5.4  ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

1. ควรมีการศึกษาความรูความเขาใจในเร่ืองมลภาวะกับผูรับเหมา 
2. ควรมีการศึกษา การจัดการเกี่ยวกับมลภาวะของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 
3. ควรมีการศึกษาความเขาใจของบุคลากรเกี่ยวกับมลภาวะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


