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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ

คนงานก่อสร้าง เนื่องจาก สถิติการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีค่าที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับ

สถิติการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆโดยจะท าการวิจัยโครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูง

ตั้งแต่  16 ช้ันขึ้นไป  จ านวน 22 โครงการสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยของจังหวัดกรุงเทพฯ กลุ่ม

ประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยนี้ได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ ระดับ ผู้บริหารโครงการ

ก่อสร้าง ระดับวิศวกรก่อสร้างและ ระดับคนงานก่อสร้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ

และความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม SPSS® ผลการวิจัยซึ่งสามารถเรียงตามล าดับความส าคัญได้ 

ดังนี้ ปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากคนที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87, SD = 0.65) 

ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก 

(Mean = 3.37, SD = 0.88) และปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากการจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีผลก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.56, SD = 0.81) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวปัจจัย กับผลของการ

เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานนั้น  มีผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ หยุด

งานเกิน 3 วัน ซึ่งผลจากการหยุดงานเกิน 3 วันนั้น จะส่งผลให้งานของโครงการล่าช้า คิดเป็นร้อย

ละ 44.83  
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ABSTRACT 

 

The object of this research  is to study the Risk factors of Construction Workers. It is 

because statistics of deaths in the construction industry is high compared to statistics on the 

deaths of other industries. The research is conducted in 22 residential building Projects in 

Bangkok. That have at least 16 floors or more.  The population in this research consists of Project 

Management, Safety Engineer and construction workers.  

Tool used to collect data is questionnaire. Data is analyzed by using statistic and the 

results have shown in percentile by SPSS® program. The results of this research reveal there are 

3 main factors that Causes of personal have affected the accidents of work is the most affective 

(Mean = 3.87, SD = 0.65). Causes of lack of machine tools and equipment have affected the 

accidents of work is the most affective (Mean = 3.37, SD = 0.88). Causes of Management and 

Environment have affected the accidents of work is the most affective (Mean = 3.56, SD = 0.81). 

The relationship between factor and affected the accidents of work that the results reveal more 

than 3 days off is the most affective for the accidents of work. Result of more than 3 days off will 

result in the delay of the project representing 44.83 per cent. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

คนงานก่อสร้างเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงจากการท างานมากที่สุด  จากสถิติ
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน  จ าแนกตามความร้ายแรงและประเภทกิจการ
ของกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม  ปี 2550  ดังตารางที่  1-1 พบว่ากลุ่มงานก่อสร้างมี
จ านวนผู้ประสบอันตรายถึงแก่ชีวิต  จ านวน  126 ราย สถิติการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ค่าที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการเสียชีวิตในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญที่
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุท าให้เกิดความสูญเสียมากมาย  เช่นการเสียชีวิต  
บาดเจ็บ  ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย  ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขงานที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งช่ือเสียงของหน่วยงาน  เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างให้ผู้รับผิดชอบต่อการด าเนินการก่อสร้างต้องปฏิบัติตาม แต่ก็
ยังมีผู้ละเลยกันมาก  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร วิศวกร หรือแม้กระทั่งแรงงานก่อสร้างเองก็ยังไม่ได้ให้
ความสนใจในเร่ือง อุบัติเหตุมากนัก  การป้องกันอุบัติเหตุจึงมีความจ าเป็นที่ผู้รับเหมาและเจ้าของ
โครงการรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการวางแผนป้องกันอันตราย  ต่าง  ๆ ที่เหมาะสม  เช่นการ
ป้องกันส่วนบุคคล  ได้แก่  การสวมหมวกนิรภัย  สวมรองเท้านิรภัย  การแต่งกายที่เหมาะสม  การ
ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูง  เป็นต้น  เพราะนอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความ
สูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว  ยังท าให้สามารถลดค่าใช้จ่าย  รวมทั้งท าให้บุคคลากรในหน่วยงานมี
ขวัญและก าลังใจสูงขึ้น และย่อมส่งผลให้มีโอกาสท าก าไรได้เพิ่มขึ้นด้วย   

จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้น ามาศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาด้านอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ดังนั้น หัวข้อวิจัย  “ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ”  ที่น าเสนอนี้ จะช่วยให้ท าให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุในการท างานของคนงานก่อสร้างที่ส่งผลท าให้เกิดการได้รับอันตรายที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานขึ้น เพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทาง  ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างานของคนงานก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ในอนาคต 
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สถิตกิารประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนือ่งจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง

และประเภทกิจการ ปี 2550

การส ารวจการท าเหมอืงแร่

การผลติอาหาร เคร่ืองดืม่

การท าป่าไม ้ผลติภัณฑ์จากไม้

ผลติภัณฑ์เคม ีน  ามนัปิโตรเลยีม

ผลติภัณฑ์จากแร่อโลหะ

ผลติภัณฑ์จากโลหะ

ผลติประกอบยานพาหนะ

สาธารณูปโภค

การกอ่สร้าง 

การคา้

ตารางที่ 1.1  สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง
และประเภทกิจการ ปี 2550 
 

ประเภทกิจการ 

ประเภทความรุนแรง 

รวม ตาย 
ทุพพล
ภาพ 

สูญเสีย หยุดงาน หยุดงาน 

อวัยวะ 
เกิน 3 
วัน 

ไม่เกิน 3 
วัน 

การส ารวจการท าเหมืองแร่ 20 - 10 394 554 978 

การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม 41 - 206 4,684 10,000 14,931 

การท าป่าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม ้ 13 1 341 3,175 5,176 8,706 

ผลิตภัณฑ์เคมี น้ ามันปิโตรเลียม 38 1 361 4,294 11,823 16,517 

ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 14 - 113 1,597 3,188 4,912 

ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 39 3 810 7,760 26,961 35,573 

ผลิตประกอบยานพาหนะ 21 - 255 2,789 10,963 14,028 

สาธารณูปโภค 20 - 12 197 287 516 

การก่อสร้าง  126 6 153 4,601 16,135 21,021 

การค้า 110 2 185 6,011 16,886 23,194 

 
หมายเหตุ :  ประมวลผล 17 มกราคม 2551 
ท่ีมา :  ส านักงานกองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงาน

ก่อสร้างผู้วิจัยได้ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.2.1  เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง  
1.2.2  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงานของ

คนงานก่อสร้าง ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
1.3.1  ท าการศึกษาเฉพาะ คนงานก่อสร้างในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
1.3.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ คนงานก่อสร้าง วิศวกรและผู้บริหารโครงการฯ 
1.3.3  งานวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะโครงการก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีขนาด

ความสูงตั้งแต่ 16 ช้ันขึ้นไป จ านวน 22 โครงการ 
 
1.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.4.1  แบบสอบถาม  
    ทั้งหมด 3 ชุดแบบสอบถาม  ประกอบด้วยแบบสอบถามในส่วนของ  

ระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง โครงการละ 1 ชุด   
ระดับวิศวกรก่อสร้าง โครงการละ  1 ชุด   
ระดับคนงานก่อสร้าง โครงการละ  18 ชุด   

1.4.2  โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
       1.5.1  SPSS  หมายถึง โปรแกรมประมวลผล Statistical Package for the Social Science 
 1.5.2  ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง  หมายถึง  เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลควบคุมการด าเนินงานของงานก่อสร้าง 
 1.5.3  วิศวกรก่อสร้าง หมายถึง วิศวกรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบทางด้านความปลอดภัย
ของโครงการก่อสร้าง 
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 1.5.4  อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน  หมา ยถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้คาดคิดและ
ไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนในที่ท างาน แล้วท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และอาจท าให้
ทรัพย์สินเสียหาย 
 1.5.5  ปัจจัยเสี่ยง  หมายถึง สภาวการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือกระทบกระเทือนต่อ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

 
1.6  ตัวแปรที่ศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาการวิจัยดังนี้ 

1.6.1  ตัวแปรต้น  คือปัจจัยด้านบุคคลต่อความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 
- ประสบการณ์ท างาน 
- จ านวนชั่วโมงการท างาน 
- ช่วงเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุ 

1.6.2  ตัวแปรตาม  คือระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงานของคนงาน
ก่อสร้าง 

- ตาย 
- ทุพพลภาพ 
- สูญเสียอวัยวะบางส่วน 
- ท างานไม่ได้ช่ัวคราว (หยุดงานเกิน 3 วัน) 
- ท างานไม่ได้ช่ัวคราว (หยุดงานไม่เกิน 3 วัน) 
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1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานของ

คนงานก่อสร้างในคร้ังนี้ ผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับประโยชน์ คือ 
1.7.1  ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 
1.7.2  ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่มีผล ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ

ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 
1.7.3  สามารถน าไปสู่การหาแนวทาง  ในการเตรียมความ พร้อมเร่ืองความปลอดภัยในการ

ท างานของคนงานก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ในอนาคต 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  ความหมายและสาเหตุของอุบัติเหตุ 

การเกิดอุบัติเหตุในการท างานแต่ละครั้ง มิใช่เกิดขึ้นจากโชคชะตาหรือเคราะห์กรรมของแต่
ละคนหากแต่มีสาเหตุที่สามารถช้ึชัดลงไปได้   ฉะนั้นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการท างานจะ
เกิดขึ้นได้  โดยการแก้ไขป้องกันที่  สาเหตุของอุบัติเหตุ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.1.1  ความหมายของอุบัติเหตุ  
อุบัติเหตุ   หมายถึง   เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้วางแผนไว้ล่วงหน้า   ซ่ึงก่อให้เกิดบาดเจ็บ

พิการหรือตายท าให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 
2.1.2  สาเหตุของอุบัติเหตุ   

สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประการ ได้แก ่ 
1.  การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act) ได้แก ่

- การท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน  
- การไม่ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย  
- ความไม่เอาใจใส่ในการท างาน จนประมาทพลั้งเผลอ  
- การมีนิสัยชอบเสี่ยง หรือรีบร้อนที่จะท าให้เสร็จ  
- การแต่งกายไม่เหมาะสม เช่น ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  
- การถอดเครื่องก าบังอันตราย (Guard) ของเครื่องจักรออกด้วยความรู้สึกร าคาญ  
- การใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะกับงาน  
- การขาดวินัย หยอกล้อกันระหว่างท างาน  
- การท างานโดยที่ร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น เป็นไข้ไม่สบาย  

2.  สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) ได้แก่  
- ไม่มีก าบังป้องกันอันตรายส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร  
- เครื่องจักรกล เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง  
- เครื่องก าบังป้องกันอันตรายไม่ถูกต้องหรือช ารุด  
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- ระบบไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุด บกพร่อง  
- ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจัดเก็บวัสดุ  
- สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่ถูกสุขอนามัย เช่น พื้นโรงงานขรุขระ  
พื้นลื่น การระบายอากาศไม่เพียงพอ  

2.1.3  จิตวิทยาคนงานที่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ (สาเหตุที่อาจท าให้ประสบอุบัติเหตุ) 
1.  ความรู้เท่าไม่ถึงการณ ์
2. สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย 
3.  ท าเลที่ไม่เหมาะสม 
4.  สภาพเศรษฐกิจบีบรัด 
5.  การปกครองและบังคับบัญชาที่บกพร่อง 
6.  ความประมาทของคนงาน 
7.  ความจ าเจของงานมากเกินไป 

2.1.4  อุบัติเหตุกับการท างาน (อ.พิสิษฐ ์วัฒนาไชย ,2547) 
 อุบัติเหตุ และการท างานมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเสมอ กล่าวคือ ในขณะที่เราท างานนั้นจะมี

อุบัติเหตุแอบแฝงอยู่ด้วย  และเมื่อใดที่เราเกิดความประมาท   อุบัติเหตุก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทันที   ซ่ึงใน
การเกิดอุบัติเหตุนั้น  มักจะมีตัวการที่ส าคัญอยู่  3  ประการ  คือ   

1. ตัวบุคคล คือ ผู้ประกอบการงานในหน้าที่ต่างๆ และเป็นตัวสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิด 
อุบัติเหตุ 

2.  ส่ิงแวดล้อม คือ  ตัวองค์การหรือโรงงานที่บุคคลนั้นอยู่ 
3.  เครื่องมือ เครื่องจักร  คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน 

2.1.5  ความปลอดภัยทั่วไปในการใช้เครื่องมือ 
ในการท างานก่อสร้างมีเครื่องมืออยู่หลายชนิดที่ต้องใช้ให้ถูกวิธี   และให้เหมาะสมกับงาน

เพราะอาจท าให้เกิด  อุบัติเหตุได้  เครื่องมือต่างๆ  เหล่านั้นได้แก่  ค้อน  ไขควง  คีม  ตะไบ  อุปกรณ์ร่าง
แบบต่างๆ  เช่น  เหล็กขีด  วงเวียน ฯลฯ   การใช้เครื่องมือให้ปลอดภัยควรปฏิบัติตามข้อบังคับต่างที่จะ
กล่าวต่อไปนี้ 

1.  ข้อปฏิบัต ิ
1.1 ให้สวมแว่นนิรภัย  การใช้เครื่องมือ  เช่น  สกัด  การเจียระไนด้วยมือ  ต้องสวมแว่นตา

นิรภัยเสมอ  เพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา 
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ภาพที่ 2.1  แว่นตาชนิดต่างๆ 
 

1.2  อบรมวิธีการใช้อย่างปลอดภัยก่อนให้ท างาน 
 

   
ภาพที่ 2.2  ลักษณะของช่างที่ดีและไม่ดี   
 

 1.3  ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพดี  ไม่ช ารุด 
1.4  เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับชนิดของงาน  การใช้สิ่งอื่นแทนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.3  การใช้เครื่องมือไม่ถูกกับงาน 
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1.5  หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ต้องงอข้อมือท างาน  ให้เลือกใช้เครื่องมือที่ออกแบบให้
ข้อมือท างานลักษณะตรงไม่บิดงอ 

1.6  การใช้ประแจให้อยู่ในลักษณะดึงเข้าหาตัว  หากจ าเป็นให้ใช้อุ้งมือผลักโดยการแบมือ 
 

 

ภาพที่ 2.4  การใช้ประแจที่ถูกต้อง   
 

1.7  บ ารุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ  เช็คหรือชโลมน้ ามัน และเก็บเข้าที่หลังเลิกใช้งาน 
1.8  ตรวจสอบเครื่องมือทุกครั้งก่อนที่จะใช้งาน 
1.9  ดูแลรักษาให้เครื่องมือตัดคงความคมอยู่เสมอ 
1.10  ดูแลรักษาให้เครื่องมือสภาพที่ดีตลอดเวลาหากช ารุดต้องซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
1.11  เปลี่ยนด้านเครื่องมือที่ช ารุด  เช่น ค้อน  ตะไบ  ห้ามใช้ตะไบที่ไม่มีด้ามโดยเด็ดขาด 
 

 
ภาพที่ 2.5  ห้ามใช้ตะไบที่ไม่มีด้าม   
 

1.12  ห้ามใช้ประแจ  เครื่องมือจับท่อหรือคีมที่ปากจับช ารุด 
1.13  ปรับแต่ง หัวเครื่องมือส าหรับทุบ  เช่น สกัด เมื่อหัวบาน  ควรเจียระไนให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมจะใช้งาน 
1.14  จัดให้มีการดูแล  ควบคุม  เครื่องมือ  ควรมีเจ้าหน้าที่ตรวจตรา  การน าไปใช้การ

จัดเก็บและการบ ารุงรักษา 
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1.15  การเคลื่อนย้ายเครื่องมือในสถานที่ท างานให้ใส่กล่องที่แข็งแรง 
1.16  ให้เข็มขัดที่แข็งแรงและแขวนเครื่องมือไว้ด้านข้างตัว  อย่าไว้ด้านหลัง 
 

 

ภาพที่ 2.6  การแขวนเครื่องมือไว้ด้านข้างตัว  

1.17  จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาดและเป็นระเบียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ 

2.  ข้อห้ามในการใช้เครื่องมือ 
2.1  ห้ามใช้เครื่องมือกับงานที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เช่น การใช้เครื่องมือผิดประเภท

ดังเช่น ใช้เหล็กขีด งัด หรือง้างช้ินงาน ใช้ตะไบเคาะช้ินงานเป็นต้น  
2.2  ห้ามออกแรงหรือกดอัดเครื่องมือมากเกินไปขณะท างาน 
2.3  อย่างใช้เครื่องมือตัดในลักษณะเข้าหาตัว หรือ เอาทางคมตัดเข้าหาตัวเอง 
2.4  อย่าตัดหรือขันน๊อตขณะที่ช้ินงานวางอยู่บนฝ่ามือ 
2.5  อย่าสวมถุงมือใหญ่มาก หรือไม่เหมาะสมขณะใช้เครื่องมือ 
 

 
 

ภาพที่ 2.7  การสวมถุงมือ   
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2.6  ห้ามขว้าง เครื่องมือให้กัน ให้ส่งด้วยมือต่อมือ 

 

ภาพที่ 2.8  การส่งเครื่องมือที่ผิดวิธี 

2.7  ไม่ควรถือเครื่องมือขึ้นไปจนท าไม่สะดวกในการปีนป่าย หรือขณะต้องท างานในที่มี
อันตราย 

2.8  ห้ามพกเครื่องมือที่แหลมคมในกระเป๋าเสื้อผ้าหรือหยอกล้อกันขณะท างาน 
 

    

 

ภาพที่ 2.9  ห้ามหยอกล้อเล่นกันขณะท างาน     

2.2  ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ 
การประเมินค่าความสูญเสีย จะนิยมประเมินตามประเภทของความสูญเสีย  ซึ่งจะแบ่งได้  2 

ประเภท คือค่าความสูญเสียทางตรง และค่าความสูญเสียทางอ้อม 
2.2.1  ค่าความสูญเสียทางตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ 

 ค่าความสูญเสียทางตรงจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องออกให้ลูกจ้างใน
กรณีที่ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุในการท างาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ  และค่า
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ท าศพ ซึ่งรวมเรียกว่า  เงินทดแทน  ซึ่งปัจจุบันทางภาครัฐได้ให้ความส าคัญเข้ามาจัดการในการจ่ายเงิน
ทดแทนแทนนายจ้าง  โดยเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง  เพื่อใช้เป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่
ลูกจ้างที่เกิดอุบัติเหตุในการท างาน ซึ่งทางภาครัฐได ก าหนดการจายเงินทดแทนไวดังนี้ 

1.  ค่ารักษาพยาบาล 
ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา  การพยาบาล  แ ละค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น  

เพื่อให้ผลการประสบอันตรายบรรเทาหรือหมดสิ้นไป และยังรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องใช้
หรือวัตถุที่ใช้แทนหรือท าหน้าที่แทน  หรือช่วยอวัยวะที่ประสบอันตรายซึ่งลูกจ้างจะได้รับค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อการประสบอันตราย 1 ครั้ง และในกรณีที่มีการใช้
จ่ายเกิน 35,000 บาท ให้เพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

2.  ค่าทดแทน 
 เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างส าหรับการประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน

ให้ เงินทดแทนที่จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้าง  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าสูญเสียสมรรถภาพในการ ท างาน ค่าท า
ศพ ส่วนจ านวนเงินค่าทดแทนเป็นไปตามความร้ายแรงของความเสียหายที่ลูกจ้าง  ได้รับ  เช่น ในกรณี
ลูกจ้างประสบอันตรายและได้รับบาดเจ็บที่นิ้วหรือมือ  ลูกจ้างก็จะได้เงินค่าทดแทนเท่ากับร้อยละ  60 
ของค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ รักษาตัว ในกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสียอวัยวะ  เช่น นิ้วมือ  มือ และแขนขาก็
จะ ได้รับค่าทดแทนเป็นร้อยละ 60 ของเงินเดือน ในกรณีสูญเสียมากหรือทุพพลภาพ ก็ได้รับค่าทดแทน
เป็นร้อยละ 60 เป็นเวลา 10 ปี  

3.  ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 ในกรณีที่ต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานหลังจากการประสบอันตราย  ค่าใช้จ่ายใน

กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย  จิตใจและอาชีพเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นไม่เกิน 40,000 
บาท ต่อราย  

4.  ค่าท าศพ 
 ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต  นอกจากจะได้รับค่าทดแทนดังที่กล่าว

มาแล้ว ยังจะได้รับค่าท าศพจ านวน 30,000 บาท (ประกาศส านักงานประกันสังคม,2548) 

2.2.2  ค่าความสูญเสียทางอ้อมจากการเกิดอุบัติเหตุ 
    ค่าความสูญเสียทางอ้อมจากการเกิดอุบัติเหตุเป็นค่าใช้จ่ายที่นายจ้างต้องเสียไป  เนื่องจาก

ผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
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1.  ค่าจ้างที่ต้องเสียไปให้กับลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ   เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้กับลูกจ้าง
ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุ  ไปพบแพทย์เพื่อท าการรักษา  จนกระทั่งหยุดงาน  ซึ่งนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง
นอกเหนือจากกองทุนเงินทดแทน เช่น ค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างที่ต้องหยุดงานในวันที่เกิด
อุบัติเหตุ หรือค่าจ้างที่นายจ้างยินดีจ่ายเพิ่มให้กับลูกจ้างนอกเหนือจากกองทุนเงินทดแทนให้ครบตาม
วันที่หยุดงานจริง 

2.  ค่าจ้างที่ต้องเสียไปให้กับลูกจ้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ  เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจากการที่ลูกจ้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  พาผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์รวมถึง
ลูกจ้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหยุดมุงดูและวิพากวิจารณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

3.  ค่าจ้างที่ต้องเสียไปให้กับหัวหน้างาน  หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ดูแลเร่ืองอุบัติเหตุ   
เป็นค่าใช้จ่ายที่หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องเสียเวลาในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  
ตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ  หาวิธีการแก้ไขจัดท าเอกสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และเข้าประชุมเร่ือง
อุบัติเหตุ 

4.  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องมีการท างานล่วงเวลาเพราะอุบัติเหตุ เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการที่ลูกจ้างต้องท างานล่วงเวลา ท าให้นายจ้างต้องเสียค่าจ้างเพิ่มขึ้น  และค่าใช้จ่ายส่วนนี้ยังรวมถึง
ค่าจ้างหัวหน้างานที่ต้องอยู่ดูแลงาน ค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ เป็นต้น 

5.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกหัดพนักงานใหม่ให้มาท างานแทนผู้บาดเจ็บ   เป็นค่าใช้จ่ายทีหัวหน้า
งานต้องเสียเวลาในการฝึกหัดและควบคุมดูแลพนักงานใหม่ รวมไปถึงประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานใหม่อาจไม่ดีเท่ากับพนักงานเก่า 

6.  ค่าความเสียหายของวัตถุดิบเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ  หมายถึงค่าซ่อมแซม
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายในการซ้ือเครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ  ในกรณี
ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือค่าความเสียหายของวัตถุดิบที่ต้องซ้ือเพิ่มเติมและยังรวมไปถึงค่าเช่า
เครื่องมือ เครื่องจักรในกรณีที่เช่ามาต้องหยุดท างานเพราะอุบัติเหตุ 

7.  ค่าเสียเวลาของผู้บริหารที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอุบัติเหตุ  หมายถึงเวลาที่ผู้บริหาร
ใช้ในการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุและหาวิธีการแก้ไข  เพื่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยลงหรือไม่ให้
เกิดขึ้นอีก 

8.  ค่าจ้างที่ต้องเสียไปให้กับลูกจ้างที่มีประสิทธิภาพในการท างานลดลงหลังจากกลับมา
ท างานตามปกติ  หมายถึงลูกจ้างที่กลับมาท างานยังไม่หายดีจากการบาดเจ็บ ท าให้ประสิทธิภาพในการ

DPU



 

 

 

 
14 

ท างานลดลงและในกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุรุนแรง  ไม่สามารถกลับมาท างานได้ตามปกติ  หลังจาก
กลับมาท างานก็จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง 

9.  ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นในการปฐมพยาบาล  นอกเหนือจากที่ได้รับจากกองทุนเงิน
ทดแทน หมายถึง ค่ายา ค่าอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล เป็นต้น 

10.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสูญเสียช่ือเสียง ค่าก าไรที่ลดลง ค่าสูญเสียขวัญ และก าลังใจในการ
ท างาน ค่าความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานของผู้บาดเจ็บ เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 2.10  แสดงการเปรียบเทียบมูลค าความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุเหมือนกับก อน  

      น้ าแข็งที่ลอยอยู ในมหาสมุทร 
 

จากภาพที่ 2.10 เป นภาพก อนน้ าแข็งที่ลอยอยู ในทะเล  ซึ่งส วนที่โผล พ นน้ าคือค าความ
สูญเสียทางตรง แสดงให เห็นว าค าใช้จ ายในการรักษาพยาบาล  เงินประกันตลอดจนเงินชดเชยซึ่งมีมุล

ความสูญเสียทางอ้อม 

ความสูญเสียทางตรง 
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ค่าเฉลี่ย $1 ในขณะที่ค่าความสูญเสียทางอ อมตามประเภททรัพย สินที่เสียหาย  เป นอาคาร  สิ่งก อสร าง 
เครื่องมือ  วัตถุดิบ และผลผลิต  ความล าช าในการผลิต  ค าใช จ ายทางกฎหมาย  ค าใช จ ายในการหา
เครื่องมือเครื่องใช ในยามฉุกเฉิน  ตลอดจนค าเช าอุปกรณ ช่ัวคราว  มีมูลค าเฉลี่ย  $5 - $50 และค าความ
สูญเสียทางอ อมอื่นๆ เช น ค่าเสียเวลา  ค าใช จ ายในการตรวจสอบ  ค าจ างและค าฝ กอบรมพนักงานใหม   
ค าล วงเวลา การแนะน างานเป็นกรณีพิเศษ  งานธุรการ  ผลผลิตลดลง  เสียช่ือเสียง  มีมูลค าเฉลี่ย  $ 1 - $3 
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบใหเห็นวาค าการสูญเสียทางตรงมีมูลค าน อยกวามากเมื่อเทียบกับค าความสูญเสีย
ทางอ อม ซึ่งค าความสูญเสียทางตรงต อค าความสูญเสียทางอ อมมีค าประมาณ 1 : 4 

 
 

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
 2.3.1  ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) 

ทฤษฎีของ  Heinrich (1969) ได้ใช้แผ่นโดมิโน  5 แผ่น  อธิบายการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ ดัง
ภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่าแผ่นที่ 5 จะล้มลง หรือการบาดเจ็บ และ /หรือทรัพย์สินเสียหายจะเกิดขึ้น
ต่อเมื่อแผ่นที่ 4 ล้มทับ  คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้น 
การแสดงล าดับการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน  

1. ขั้นตอนการเกิดอุบัติเหต ุ5 ขั้น ดังภาพที่ 2.11 

 
ภาพที่ 2.11  ขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุ 
 

DPU



 

 

 

 
16 

2.  ถ้าเกิดเหตุการณ์ท าให้ โดมิโนอันที่ 1 ล้ม ก็จะส่งผลกระทบท าให้โดมิโนอันถัดไปล้มเรียง
กันตามล าดับ และโดมิโนอันสุดท้ายก็คือการประสบอันตรายหรือการได้รับการบาดเจ็บ ดังภาพที่ 2.12 

 
ภาพที่ 2.12  การเกิดอุบัติเหตุ 

3.  การป้องกันการบาดเจ็บท าได้โดยขจัดโดมิโนอันใดอันหนึ่งออกไป ดังภาพที่ 2.13 

 
ภาพที่ 2.13  การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
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4.  การกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
อุบัติเหตุ  

 
ภาพที่ 2.14  อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น 
ตารางที่ 2.1  ค าอธิบายตัวโดมิโน 
 

องค์ประกอบของอุบัติเหตุ ค าอธิบาย 
1. ภูมิหลังของบุคคล ความสะเพร่า  ความดื้อ  ความละโมบและคุณสมบัติที่ไม่ดี

อย่างอื่นที่อาจถ่ายทอดได้ตามกรรมพันธ์ุ   สิ่งแวดล้อ มอาจ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดคุณสมบัติที่ไม่ดีดังกล่าวได้  ทั้งสอง
ประการนี้เป็นต้นเหตุของความบกพร่องของบุคคล 

2. ความบกพร่องของบุคคล นิสัยไม่ดีที่ถูกถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ุเช่น    ควา ม
สะเพร่า   ความใจร้อน  ความเป็นผู้ตื่นเต้นตกใจง่าย  ความไม่
รู้จักเกรงใจคน  การไม่สนใจต่อความปลอดภัย  เป็นต้น 

3. การกระท าที่ไม่ปลอดภัย
และ/ หรือสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย 

การกระท าที่ไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่นการยืนอยู่ใต้รถยก
ของที่ก าลังเคลื่อนที่ไปมา   การว่ิงไล่จับในที่ท างาน หรือ
สภาพงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น มอเตอร์สายพานหมุนโดยไม่มี
อุปกรณ์ป้องกันหรือครอบสายพาน เป็นต้น ล้ วนแล้วแต่เป็น
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ต้นเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 
4. อุบัติเหตุ เหตุการณ์ใดๆ เช่น การหกล้ม   การปะทะชนกัน   การถูก

สะเก็ดช้ินงาน   ชุดรอกเหนือศีรษะหล่นลงมาบนพื้นโรงงาน 
เป็นเหตุอุบัติเหตุทั้งสิ้น 

5.การบาดเจ็บและ/หรือทรัพย์สิน
เสียหาย 

การฟกช้ าด าเขียว   บาดแผล   ชุดรอกช ารุด   พื้นโรงงาน
แตก  คนหยุดงานมาช่วยเหลือ   แนะน า   มุงดู  เป็นผลที่เกิด
จากอุบัติเหตุ 

การป้องกันอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโนตามทฤษฎีโดมิโน   หรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ   เมื่อ
โดมิโนตัวที่ 1 ล้ม  ตัวถัดไปก็ล้มตามดังนั้น หากไม่ให้โดมิโนตัวที่  4 ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ) ก็ต้องเอา
โดมิโนตัวที่ 3 ออก (ก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะ
ไม่เกิดขึ้น ดังภาพที่ 2.14 

 

จากผลการวิจัยของ  H.W. Heinrich (1969) ได้สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไว้  2  ประการ
คือ 

1.  การกระท าที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  คิดเป็น  85%  ของการ
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด  การกระท าที่ไม่ปลอดภัยได้แก ่

-          การท างานไม่ถูกวิธี  ไม่ถูกขั้นตอน 
-          มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง 
-          ความไม่เอาใจใส่ในการท างาน 
-          ความประมาท  พลั้งเผลอ  เหม่อลอย 
-          ชอบเสี่ยง 
-          ไม่ปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยในการท างาน 
-          การแต่งกายไม่เหมาะสม 
-          การท างานโดยไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
-          หยอกล้อกันระหว่างท างาน 
-          การท างานโดยจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบายมีปัญหาครอบครัว 
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2.  สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  เป็นสาเหตุรอง คิดเป็นจ านวน 15% เท่านั้น  ได้แก ่
-          ส่วนเคลื่อนไหวของเครื่องจักรไม่มีที่ก าบัง  หรือป้องกันอันตราย 
-          การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง 
-          พื้นโรงงานขรุขระเป็นหลุมบ่อ 
-          การจัดเก็บสิ่งของไม่เป็นระเบียบ 
-          เครื่องจักร  เครื่องมือ  ช ารุดบกพร่อง  ขาดการซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษา 
-          สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ถูกสุขอนามัย เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ  เสียง      

    ดังเกินควร  ความร้อนสูง  และฝุ่นละออง 
2.3.2 ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ 

    นายแพทย์วิจิตร  บุณยโหตระ (1987) อีกแนวคิดหนึ่งซ่ึงว่าด้วยการขาดดุลยภาพทาง
พฤติกรรมของบุคคลกับระบบการท างานที่เวลาใดเวลาหนึ่ง  
           จากภาพที่ 2.15  จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกที่มา
กระทบตลอดระยะเวลาที่ผ่านไป   บางครั้งอาจท างานด้วยความตั้งใจสม่ าเสมอไม่มีอะไรผิดปกติ   แต่
บางครั้งอาจมีพฤติกรรมที่ประมาท   หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงมากขึ้น   จนบางคร้ังก็มีเหตุที่เรียกว่า  
“เกือบไป  (near miss)” ส่วนระบบการท างานซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์และ
สภาพแวดล้อม   ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากระบบปกติ   เช่นเครื่องจักรสึกหรอตามอายุการใช้งาน
จนช ารุด เป็นต้น  และเมื่อถึงเวลาที่พฤติกรรมของคนและระบบการท างานเบี่ยงเบนไปจากปกติตรงกัน
พอดี  เหตุการณ์ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นมาได้ 
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ภาพที่ 2.15  การขาดดุลยภาพระหว่างพฤติกรรมของคนกับการท างาน 
 

  2.3.3  ทฤษฎีความล้า 
  Grandjean (1971)  ได้เสนอทฤษฎีความล้าในการท างานโดยระบุปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบ

ต่อคน   ซึ่งได้แก่ระยะเวลาการท างาน   ลักษณะของงาน   สภาพแวดล้อมในการท างาน   สภาพความ
พร้องของร่างกาย   รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตต่างๆ  ท าให้เกิดความล้า   ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับความล้าได้กับระดับน้ าในถัง  ดังภาพที่ 2.16 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.16  เหตุปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความล้า 
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เมื่อมีความล้าสะสมขึ้นในร่างกาย  ก็จ าเป็นจะต้องมีการระบายให้ระดับความล้าหรือระดับ
น้ าในถังลดลง  เพื่อให้ร่างกายได้มีการฟ้ืนตัว  มิฉะนั้น  ถ้าปล่อยให้ระดับความล้ามีแต่สูงขึ้นเร่ือยๆ จน
เกินขีดจ ากัดที่ร่างกายจะรับได้  ก็ย่อมเป็นอันตรายต่อร่างกายและเอื้ออ านวยให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้น
ได้ง่าย  และจะท าให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นด้วย  

2.4  แนวทางการป องกันอุบัติเหตุจากการท างาน 
2.4.1  การปองกันอุบัติเหตุจากการท างาน (Occupational prevention)  

เปนทั้งศาสตร (science) และเป นทั้งศิลปะ  (art) ในการควบคุมสิ่งต างๆ ที่อาจจะก อให เกิด
อุบัติเหตุจากการท างานได  กล าวคือ การป องกันอุบัติเหตุจากการท างานเป นศาสตร ในแง ที่ว า จะต องมี
การน าเอาความรู ในสาขาวิชาต างๆ เชน วิศวกรรมศาสตร  จิตวิทยา  เป นต น มาใช ประกอบเป นแนวทาง
ในการหามาตรการป องกันและแก ไขมิให เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน  และเป นศิลปะในแง ของวิธีการ
โน มน าวชักจูงใหคนงานหรือ ผู เกี่ยวข องเห็นถึงความส าคัญ  และหันมาสนใจการป องกันอุบัติเหตุจาก
การท างาน ตลอดจนการสรางจิตส านึกในด านความปลอดภัยให แก สังคม  ทั้งนี้เพราะอุบัติเหตุมิใช เร่ือง
ของเคราะหกรรมหรือเวรกรรม หรือเป นสิ่งจ าเป นที่ต องเกิดขึ้นเสมอๆ ถ ามีวิธีการป องกันที่ถูกต องและ
เหมาะสม อุบัติเหตุก็จะไม เกิดขึ้น วิธีที่จะสามารถป องกันอุบัติเหตุจากการท างานได ดีที่สุดคือ การก าจัด
สาเหตุที่ท าให เกิดอุบัติเหตุทั้งหลายนั้นหมดสิ้นไป  ทั้งที่เกี่ยวข องกับพฤติกรรมของบุคคล 
สภาพแวดล้อม และเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ ต างๆ  ที่ใช ในการท างาน  โดยเฉพาะพฤติกรรมของ
บุคคล ดังนั้นการเสริมสร างความปลอดภัยหรือวิธีการป องกันอันตรายจากการท างานอย างมี
ประสิทธิภาพนั้นต องยึดหลักการ 3E มา  ประยุกต ใช  ซึ่งประกอบไปด วย 

E ตัวแรก คือ Engineering (วิศวกรรม) คือ การใช ความรู ทางวิชาการด านวิศวกรรมศาสตร 
ในการค านวณและออกแบบเครื่องจักรเครื่องมือที่มีสภาพการใช งานที่ปลอดภัยที่สุด  การติดตั้งเครื่อง   
ป องกันอันตรายให แก ส วนที่เคลื่อนไหวหรืออันตรายของเครื่องจักรการวางผังโรงงานระบบไฟฟ า
แสงสวาง เสียง การระบายอากาศ เปนตน 

E ตัวที่สอง  คือ Education (การศึกษา ) คือ การให การศึกษาหรือการฝ กอบรมและแนะน า
คนงาน หัวหน างาน  ตลอดจนผู ที่เกี่ยวข องในการท างานให มีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับการป องกัน
อุบัติเหตุ และการเสริมสร างความปลอดภัยในการท างานให รู ว าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น  ป องกันได อย างไร
และจะท างานวิธีใดจึงจะปลอดภัยที่สุด เป นตน 
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E ตัวสุดท าย คือ Enforcement (การออกกฎข อบังคับ) คือ การก าหนดวิธีการท างานอย าง
ปลอดภัยและมาตรการควบคุมบังคับให คนงานปฎิบัติตามระเบียบปฎิบัติที่ต องประกาศให ทราบทั่วกัน  
หากผูใด  ฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามจะต องถูกลงโทษ  เพื่อให เกิดความส านึกและหลีกเลี่ยงการท างานที่
ไม ถูกต องหรือเป นอันตราย  หลักการ  3E นี้ จะต้องด าเนินการไปพร อมกัน  จึงจะท าให การป องกัน
อุบัติเหตุและการเสริมสรางความปลอดภัยในการท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2.4.2  ต าแหน่งการป้องกัน 
อีกแนวทางที่ช่วยเสริมหลัก 3E เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบระบบความปลอดภัย  

คือ หลักของต าแหน่งในการป้องกัน ได้แก่  
1.  แหล่งก าเนิด (Source)  การแก้ปัญหาใดๆ ก็ตามจะต้องแก้ที่ต้นเหตุ จึงจะเป็นการแก้ไขที่ดี

ที่สุด ดังนั้น  การแก้ไขที่แหล่งก าเนิดจึงต้องคิดถึงก่อนเป็นอันดับแรก เช่น ถ้าสารเคมีที่ใช้มีพิษ  เราก็
เปลี่ยนมาใช้สารเคมีที่ไม่มีพิษแทน ได้แก่ การยกเลิกการใช้น้ ามันที่มีสารตะกั่ว แล้วหันมาใช้น้ ามันไร้
สารตะกั่วแทนแต่ถ้าเราไม่สามารถหาทางแก้ที่แหล่งก าเนิดได้ จึงค่อยหาแนวทางแก้ไขที่ต าแหน่งต่อมา 

2.  ทางผ่าน ( Pass)  โดยการปิดกั้นสิ่งอันตราย เช่น  การติดตั้งม่านกันแสงและกันสะเก็ด
ระหว่างการเช่ือม หรือการสร้างห้องครอบเครื่องจักรที่มีเสียงดัง  เพื่อกันไม่ให้เสียงออกมารบกวนผู้อื่น  
และถ้ายังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขที่ต าแหน่งที่ 2 นี้ได้ ก็ใช้การแก้ปัญหาที่ต าแหน่งถัดไป 

3.  ผู้รับ (Receiver)  ผู้รับ เป็นวิธีสุดท้าย โดยการป้องกันที่ตัวบุคคล เช่น  การจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่  การจัดหาที่อุดหูเพื่อลดการบาดเจ็บเนื่องจากเสียงดัง  การแก้ปัญหาวิธีนี้
มักจะไม่ค่อยประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่านี้เป็นการรบกวนการ
ท างานของคนงาน เพราะไม่เกิดความเคยชิน ท าให้คนงานรู้สึกไม่สบายตัว ดังนั้น จึงขอให้วิธีนี้เป็นเป็น
วิธีสุดท้ายจริงๆ 

 2.4.3  มองหาเหตุการณ์ที่จะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและการป้องกัน 
 การเรียนรู้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจะท าให้เราสามารถมองการกระท าและสภาพการณ์ที่

ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุได ้สามารถแยกแยะและเพ่งความสนใจอย่างเหมาะสม อย่างน้อยที่สุดหาก
เพียงก าจัด หรือลดโอกาสของการเกิดการกระท าที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยได ้ก็ย่อม
สามารถเบาใจไปได้ระดับหนึ่งแล้ว  

 แต่ถ้าผู้บริหารคาดหวังที่จะให้ภาพแบบของการก าจัดและลดสาเหตุเหล่านั้นเป็นไปอย่างมี
ระบบและรอบคอบ ก็เพียงแต่ผสมผสานหลัก 3E กับ ต าแหน่งการป้องกัน ดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17  หลัก 3E กับ ต าแหน่งการป้องกัน 
 

หากเราต้องการจะก าจัดและลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุลง เราสามารถพิจารณาที่  
ต าแหน่งการป้องกัน (Point of protection) ก่อน เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหาว่าควรท า
ที่จุดใดตามล าดับ จากนั้น จึงพิจารณาต่อไปว่า เมื่อเลือกที่จะป้องกันที่จุดนั้นแล้ว ควรจะต้องด าเนินการ
แต่ละ E ในหลัก 3E อย่างไร เพื่อให้ต าแหน่งการป้องกันสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างสัมฤทธิผล  

ตัวอย่างเช่น เมื่อตรวจพบว่า เครื่องจักรมีเสียงดังเกินมาตรฐานมาก  เราพิจารณาแล้วเห็นว่า
ควรจะแก้ปัญหาที่ ทางผ่าน (Pass) คือสร้างห้องครอบเครื่องจักรนั้นเสีย  ซึ่งแน่นอนว่าการจะสร้างห้อง
ครอบดังกล่าวก็ควรอาศัยความรู้ด้าน Engineering เพราะไม่เช่นนั้น เมื่อสร้างเสร็จอาจแทบไม่ได้ลด
ระดับความดังเลย จากนั้นก็ต้อง Education แก่พนักงานที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรือต้องเข้าไปท างานใกล้
หรือภายในห้องครอบ และ สุดท้ายคือ ก าหนดมาตรการ Enforcement โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อต้องท างาน
ในห้องครอบดังกล่าว  

 
 

 2.4.4  การใชอุปกรณ ป องกันอันตรายส วนบุคคล  
1.  ความหมาย 
อุปกรณ ปองการอันตรายส วนบุคคล หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่น ามาสวมใส ลงบนอวัยวะส วน

หนึ่งสวนใดของรางกายหรือหลายส วนรวมกัน โดยมีจุดมุ งหมายเพื่อป องกันอวัยวะส วนนั้นของรางกาย 
ไม ใหประสบอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรืออาจกล าวได วาเป นอุปกรณ ที่ใช ในการป องกันอันตรายอัน
เกิดจากสภาพสิ่งแวดล อมในการท างานใหแก ผูปฎิบัติงาน 

2. ชนิดของอุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคล 
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อุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคล แบ งชนิดออกตามส วนของรางกาย ตามลักษณะของการ
ใช งานว า เป นงานประเภทอะไร  ตลอดจนความจ าเป นด านอื่นๆ  ที่เมื่อประกอบกันแล วจะสามารถ         
คุ มครองความปลอดภัยหรือป องกันอันตรายที่ส วนนั้นของรางกายได  แบงได ดังนี้ 

 2.1  อุปกรณ สวนป องกันส วนศีรษะ 
 เปนอุปกรณ ที่ใช ในการป องกันศีรษะ  ผม หน า นัยน ตา หู และอุปกรณ ป องกันการหายใจ

เอาสิ่งที่เป นพิษเข าไป 
1.  อุปกรณ ป องกันที่ศีรษะ  (Head Protection) ได แก  หมวก  มี 2 แบบ คือแบบกะโล 

มีป กโดยรอบและหมวกแก ป ซึ่งมีป กเฉพาะตอนหน า แบงออกเป น 4 ประเภท คือ 
2.  อุปกรณ ป องกันผม  (Hair Protection) ใช ป องกันผมไม ให ถูกจับดึง โดยช้ินส วน

ของเครื่องจักรที่ก าลังเคลื่อนไหวหรือใช ป องกันฝุ นละอองส่ิงสกปรกต างๆ ส วนมากมักจะใช หมวก-    
แก ปที่สวมได พอดีกับศีรษะหรือผ าโพกผม หรือรางแหคลุม 

3.  อุปกรณ ป องกันหน าและนัยน ตา (Face and Eye Protection) เป นการป องกัน
อันตรายเนื่องจากเศษผงกระเด็นเข าตาหรือของกระเด็นกระทบตา ป องกันสารเคมีกระเด็นเข าตาหรือ     
ปองกันรังสีที่เป นอันตรายต อสายตา 

-  แวนตากันของกระทบ มี 2 แบบ แว นตาแต ละประเภทสวมวางบนสันจมูก มี
ขา   คล องไว ที่หูทั้งสองข างอาจมีฉากก าบังทางด านข างหรือไม มีก็ได  เหมาะส าหรับป องกันของ
กระเด็น   ทางดานหน้าและด านข าง แว นมีทั้งชนิดที่ท าด วยแก วและพลาสติก  แว นพลาสติกทนทานต 
อการกระ-ทบ ทนทานต่อความรอนดีกวาแวนแก ว 

-  ที่ครอบหน า ใช ป องกันของกระทบบริเวณใบหน าและนัยน ตาที่ไม แรงมาก
นัก สายรัดศีรษะยึดหน ากากจะต องปรับได และจะต องสามารถพลิกหน ากากให พ นจากใบหน าไปได 
ตามความต องการ  ถ าจ าเป นอาจจะสวมแวนตารวมกับหน ากาก  โดยแผ นหน ากากอาจท าด วยแผ นพลา
สติกทนไฟไม บิด  โค งเสียภาพรางหรือท าด วยลวดตะแกรง จึงจะชวยระบายอากาศได สะดวกกวา 

-  ที่ครอบหน ากันสารเคมี 
-  แวนกรองแสง  ใช ป องกันรังสีอัลตร าไวโอเลตและอินฟราเรด  ที่เกิดจากงาน

เช่ือมโลหะใช ป องกันแสงที่จ าเกินไปจนท าให เมื่อยตา  ปวดหัว  เนื่องจากกล ามเนื้อตาล าหรือท า
อันตรายต อจอตา 

4.  อุปกรณ ปองกันหู (Ear Protection) โดยทั่วไปมี 2 แบบ 
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-  ที่อุดหู สอดเข าในรูหู  ท าด วยวัตถุต างๆ เช น ยาง พลาสติก  ขี้ผึ้งและฝ ายชนิด
ท าด วยยางหรือพลาสติกล างใหสะอาดได งายกวา ราคาถูกและได ผลดีพอสมควรผู้ใช จะต องเลือกขนาด
ให พอเหมาะกับช องหูของแต ละคน  เพื่อให เสียงลอดผ านไปได น อยที่สุด ช วยลดความดังเสียงได 
ประมาณ 25 ถึง 30 เดซิเบล เหมาะส าหรับสถานที่ที่มีเสียงอยู ในระดับประมาณ 115-120 เดซิเบล 

-  ที่ปดหูที่ครอบป ดทั้งใบหู ผู ใช ต องเลือกขนาดให พอเหมาะกับขนาดศีรษะจึง
จะได ผลเต็มที่  นวมที่รองช องป ดหูชนิดบรรจุสารที่เป นน้ าหรือของเหลวป องกันเสียงได ดีกว าชนิด
พลาสติกหรือฟองยางที่ป ดหูช วยลดเสียงได ดีกว าที่อุดหูเหมาะส าหรับที่ที่เสียงประมาณ  130 เดซิเบล  
และถ าใชทั้งที่อุดหู รวมกันอาจจะลดลงได อีก 3 - 5 เดซิเบล 

5.  อุปกรณ ป องกันอันตรายจากการหายใจเอาสิ่งเป นพิษเข าไป  (Respiratory 
Protection) บรรยากาศในที่ท างานอาจเป นอันตรายต อคนท างานได  2 แบบใหญ ๆ คือ การขาดออกซิเจน
เมื่อท างานในสถานที่ที่มีอากาศทึบ และการหายใจในบรรยากาศที่เป นพิษเมื่อท างานในสถานที่ที่มีควัน
ไอ หรือก าซที่เป นพิษ มีฝุ นละอองหรือผงทรายที่เป นอันตราย  สถานที่ท างานบางแห งซ่ึงมีอันตราย      
บางอย างอาจจะต องการใช แต เพียงอุปกรณ กรองอากาศที่หายใจเข าไปเท านั้นหรือต องมีอุปกรณ ช วย    
สงอากาศส าหรับการหายใจ  เช น ถังก าเนิดออกซิเจน  หรือเครื่องเป าลมหรืออาจใช ทั้งสองอย างพร อม
กัน 

2.2  อุปกรณ ป องกันสวนตัว 
เปนอุปกรณ ที่ใชในการปองกันล าตัว ได แก  อุปกรณ ป องกันหน าอก ท อง ล าตัว  โดยทั่วไป

ใชแผนคาดหรือผาคาดป องกันชนิดคาดเต็มตัว ซึ่งแผนคาดป องกันอาจท าด วยวัสดุหลายอย างตามความ
เหมาะสมของงาน 

2.3  อุปกรณ ปองกันมือและเทา 
1.  อุปกรณ ปองกันมือ (Hand protection) งานที่ต องใชมือจับของหนัก ของแข็ง หรือ

ของมีคม ของที่มีแง มีมุม ของที่ร อน หรือของที่เป นพิษต อผิวหนัง  งานที่ต องใช มีดตัด  เฉือน  เจาะด วย
ของแข็ง คมและงานเกี่ยวกับไฟฟ า ผูปฎิบัติงานจะต องสวมถุงมือแบบที่เหมาะสมตามลักษณะของงาน
ที่ท าจะต องเรียนรูถึงวิธีใช และดูแลรักษาตามลักษณะของวัตถุที่ใช ท าถุงมือและลักษณะของงานที่ท า 

2.  อุปกรณ ปองกันขา (Leg protection) อาจเป นแผนหุมตลอดขาหรือหุ มเฉพาะหน้า
แข้งปลายล างของปลอกจะบานออกเพื่อคลุมหลังเท าได ดวย ดานหน าของปลอกมักจะเสริมให แข็งด วย
โลหะหรือ   ใยทอ เพื่อป องกันการกระทบกระแทกของวัตถุหรือป องกันโลหะเหลวกระเซ็นมากระทบ  
และต องสามารถถอดออกได อยางรวดเร็วด วย งานหลอมโลหะหรือถลุงแร หรือมีสะเก็ดโลหะร อนและ
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งานที่อันตรายส วนใหญ มาจากความรอนควรใชใยหินหรือหนัง งานที่มีกรดด างหรือของร อนอื่นๆ ควร
ใชยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห หรือพลาสติกที่ทนทานต อการกัดกรอนของส่ิงนั้นๆ ได เปนตน 

3.  อุปกรณ ป องกันเท า (Safety Shoes) ได แก  รองเท า ซึ่งรองเท านี้ต องเป นรองเท้า
พิเศษที่มีแผนเหล็กรองไว ทางสวนหนาของรองเท า เพื่อกันของหนักตกทับนิ้วเท า 

2.4  อุปกรณ ป องกันอื่นๆ 
1.  ครีมป องกันอันตรายต อผิวหนัง  (Barrier Cream) ลักษณะอัดเป นขี้ผ้ึง ครีมหรือ

น้ ายา ส าหรับทาลงบนผิวหนัง เพื่อป องกันอันตรายจากการเสียดสี สารเคมีหรือจากเช้ือแบคทีเรีย 
2.  สายรัดกันตก  (Safety Belt) เมื่อท างานอยู บนที่สูง  ก อนการใช้สายกันตกทุกครั้ง

จะต องตรวจตราหนังและโลหะที่ประกอบอยู  ควรท าความสะอาดสม่ าเสมอ ด วยการป ดหรือล างสิ่ง
สกปรกด วยน้ าอุ นที่สะอาดและสบู  

3.  เครื่องป องกันรังสี  (Radiation Protection) ถุงมือยาง  เสื้อผ าที่ใช แล วทิ้ง หรือเสื้อ
ชุดที่มีท ออากาศ ส าหรับหายใจ  และหรือเครื่องช วยหายใจชนิดพิเศษ  ไม ควรน ามาใช นอกบริเวณที่
ท างานอย างเด็ดขาดเมื่อเลิกปฏิบัติงานแล วจะต องอาบน้ าสระผมด วยสบู และแชมพูสระผมให สะอาด  
ทุกครั้งก อนออกจากบริเวณที่ท างาน 

ผูปฏิบัติงานควรติดแผ นฟ ล มส าหรับตรวจสอบการได รับรังสีหรืออาจมีเคร่ืองวัดปริมาณ
รังสีติดตัวไวก็จะเป นการปองกันได ดีย่ิงขึ้น 

3.  หลักเกณฑ ในการใชอุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคล 
การใช อุปกรณ ป องกันฯ  อย างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น  ควรพิจารณา

หลักเกณฑ  9 ประการ ตอไปนี้ 
1.  ใชใหถูกกับชนิดของอันตราย เนื่องจากอุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคลแต ละประเภท

หรือแต ละชนิดส วนใหญ จะออกแบบมาส าหรับป องกันอันตรายเฉพาะอย าง 

2.  ตองมีการสอนหรืออบรมการใช อุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคล 
3.  มีแผนการใชเพื่อใหเกิดความเคยชินในการใชอุปกรณ ป องกันระยะแรก 
4.  มีแผนชักจูงและส งเสริมใหใชโดยฝายบริหารของโรงงานจัดการ 
5.  มีการก าหนดกฎระเบียบข อบังคับในการใชอุปกรณ ปองกันอันตรายส วนบุคคล 
6.  จัดใหมีปริมาณพอเพียงกับจ านวนผู ใช 
7.  เมื่อช ารุดต องรีบเปลี่ยนใหม หรือซอมแซม 
8.  มีการท าความสะอาดเป นประจ า 
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9.  มีการตรวจสอบและการเก็บรักษาอย างถูกต อง 
  2.4.5  การสงเสริมความปลอดภัยในการท างาน  

1.  กิจกรรมหลักพื้นฐานที่จะช วยในการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบไปดวยกิจกรรมหลักกิจกรรมดังต อไปนี ้

1.1  การก าหนดนโยบายความปลอดภัย 
1.2  การก าหนดหน าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรระดับต างๆ 
1.3  แผนงานความปลอดภัย 
1.4  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล อมในการท างาน 
1.5 การมอบหมายให เจ าหน าที่ความปลอดภัยในการท างาน  ปฏิบัติงานด านความ

ปลอดภัยเต็มเวลา 
1.6  การรายงานผลการด าเนินงานของเจ าหนาที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ 

(จ.ป.3) 
1.7  กิจกรรมเสริมต างๆ 

2.  การรณรงค สงเสริมความปลอดภัยในการท างานและกระตุ นจิตส านึกสถานประกอบการ 
อาจพิจารณาเลือกกิจกรรมใดๆ ที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ และความพรอมดังตอไปนี้ 

2.1. การจัดนิทรรศการ   การจัดนิทรรศการ เป นเครื่องมืออย างหนึ่งของการเผยแพร      
ประชาสัมพันธ สรางสรรค ความรู  และความเข าใจแก ผู ชม ซ่ึงได รับความนิยมเป นอย างมากในการจัด
กิจกรรมความปลอดภัยในการท างาน แต ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมประเภทนี้ขึ้นอยู กับวิธีการ
เสนอ  ซึ่งสามารถเลือกได หลายวิธีตามแต ความพร อมของสถานประกอบการแต ละแห ง เช น การใช 
เร่ืองราวและแผนภาพประกอบการชมนิทรรศการ โดยมีวิทยากรน ากลุ ม การฉายสไลด  การน าเร่ืองราว
จริงมาน าเสนอ 

2.2. การบรรยายพิเศษ    เป นการเชิญวิทยากรผู ทรงคุณวุฒิด านความปลอดภัยในการ
ท างานมาบรรยายหัวข อเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด ที่สถานประกอบการเห็นว าจะเป นประโยชน ต อการท างาน
หรือมีวัตถุประสงค จะให วิทยากรช วยแนะน าตักเตือนพนักงานให ระมัดระวัง ท างานด วยความมีสติ   
ไม ประมาทและปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัย ซ่ึงปกติหัวหน างานอาจจะได แนะน าตักเตือนอยู แล ว 
แต พนักงานมีความชินชาและไม ให ความสนใจ  โดยหัวข อที่ใช ในการบรรยาย  เช น อันตรายจาก          
สิ่งแวดล อมและการป องกันอันตรายจากเครื่องจักรและการป องกันการส ารวจความปลอดภัย เปนตน 
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2.3  การสนทนาความปลอดภัย  เป นการเป ดอภิปรายป ญหาความปลอดภัย  คือ การเชิญ
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิด านความปลอดภัยในการท างานหรือในส วนที่เกี่ยวข องมาร วมสนทนา  เพื่อที่จะ
แสดงความคิดเห็นในแง มุมต างๆ  ของอันตรายจากความประมาทในการท างาน  พร อมทั้งแนะ
แนวความคิดในการสร างสรรค ความปลอดภัย  เพื่อ       เป นการให ความรู แก พนักงานและตอนท ายมี
การเป ดโอกาสใหพนักงานได ซักถามป ญหากับวิทยากรเพื่อหาค าตอบที่สงสัย 

2.4  การประกวดค าขวัญความปลอดภัย  เป นกิจกรรมที่เป ดโอกาสให พนักงานได มีส วน   
รวมในการรณรงค  เพื่อชวยเหลือสังคมที่ตนสังกัดอยู ในการเตือนใจเพื่อนร วมงาน ได มีความระมัดระวัง
และมีสติในการท างาน และเป นการพัฒนาจิตส านึกและทัศนคติของตัวพนักงาน 

2.5  การประกวดภาพโปสเตอร  เป นการท าให พนักงานได มีส วนร วม ในการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ ในการกระตุ นจิตส านึกเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน ท าให พนักงานให ความสนใจ
ในกิจกรรมด านความปลอดภัยและทัศนคติที่ดี     ต อการท างาน  ซึ่งผลที่ได จากการจัดประกวดสถาน
ประกอบการนั้นสามารถน ามาเผยแพร เป นการภายในและใช เป นประโยชน ในการย้ าเตือนเพื่อให 
พนักงานมีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน โดยเกณฑ การตัดสินควรเน นที่ไปที่ความหมายการ สื่อ
ความหมายที่ชัดเจน คติเตือนใจและความสวยงามของภาพเป นอันดับสุดทาย 

2.6  การตรวจสุขภาพอนามัยและการทดสอบสมรรถภาพ  เป นกิจกรรมหนึ่งของการ       
รณรงค ส งเสริมความปลอดภัยในการท างาน เพื่อที่จะได ทราบสภาพร างกายและสมรรถภาพทางกาย
ของพนักงานว ายังคงเหมือนเดิม หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย างไร โดยเฉพาะการท างานในสภาวะแวดล 
อมที่อาจจะก อให เกิดอันตรายต อสุขภาพอนามัยและสมรรถภาพทางกาย  อาทิเช น การท างานในที่ที่มี
เสียงดังมาก การท างานในที่ซึ่งมีฝุ นละอองมาก การท างานเกี่ยวกับสารเคมีการท างานอยู หน าจอเครื่อง
คอมพิวเตอร เปนต้น การตรวจสุขภาพอนามัย  และการทดสอบเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย  เพื่อน าผล
การตรวจและทดสอบมาท าการวิเคราะห  หรือการเฝ าระวังโรคเป น ระยะๆ  จะท าให ทราบว าสมควรที่
พนักงานดังกล าวควรท างานที่นั้นอยู ต อไป หรือสมควรจะเปลี่ยนให ไปท างานอย างอื่น  เป นการวินิจ
ฉัยวาโรงงานนั้นสมควรจะได มีการปรับปรุงสภาวะแวดล อมในการท างาน ให มีมลภาวะน อยลงกว าเดิม
เพื่อไม เกิดอันตรายต อสุขภาพอนามัยของพนักงาน 

2.7  การรณรงค การใช อุปกรณ คุ มครองส วนบุคคล   สภาพการท างานของพนักงานใน
โรงงานอาจต องท างานในสภาพแวดล อมที่เสี่ยงอันตรายต อสุขภาพอนามัย  เช น ความร อน ความเย็น   
ฝุ่นละออง  เสียง  แสง ฟูมหรือสารเคมีอันตรายที่สามารถก อให เกิดโรคเร้ือรัง  วิธีป องกันอันตราย
ดังกล่าวที่ดีที่สุดคือการควบคุมขจัดสาเหตุของป ญหาในจุดที่เกิด  เช น ท าให ไม เกิดฟูมหรือลดความดัง
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ของแหล่งเกิดเสียง เปนต้น ซ่ึงการด าเนินงานแก ไขหรือควบคุมเป นวิธีการที่ ต องลงทุนสูงและ อาจจะ
เป็นอุปสรรคต่อการท างานของพนักงาน ดังนั้นวิธีการที่จะแก ปญหาเฉพาะหน าหรือช วยบรรเทาป ญหา 
คือ การให พนักงานได ใช อุปกรณ คุ มครองส วนบุคคล  เช น การสวมหมวกนิรภัย ที่อุดหูหรือที่ครอบหู
ที่ป ด จมูกกันฝุ น ปองกันฟูม เป นต น แต บ อยครั้งที่การลงทุนในด านนี้ของสถานประกอบการเป นการ
สูญเปล่าเนื่องจากพนักงานไม นิยมใชและไม เคยชินกับการใชจึงไม ใหความรวมมือ 

2.8  การรณรงค ความปลอดภัยโดยการใช โปสเตอร และสัญลักษณ ความปลอดภัย
โปสเตอร์ และสัญลักษณ ความปลอดภัยเป นอุปกรณ อย างหนึ่ง ในการเตือนจิตส านึกของพนักงานให     
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งในบางคร้ังพนักงานอาจจะหลงลืมไปว าสิ่ง
ที่กระท าอยูนั้นมีอันตรายแอบแฝงอยู หรือแม จะรูอยูแ ก ใจแ ตไม สนใจและคิดวาคงไม มีอันตรายเกิดขึ้น  
ดังนั้นการติดแผนภาพ โปสเตอรพรอมค าขวัญ เพื่อเตือนสติและภาพภาพสัญลักษณ ที่ก าหนดให กระท า
เตือนหรือละเว นการกระท าใดๆ ก็ตาม จะชวยกระตุนเตือนใหสมองส่ังการได ถูกต องและไม กระท าการ
ใดๆ ที่จะเป นสาเหตุของการประสบอันตราย สถานประกอบการอาจใช แผ นภาพโปสเตอร เพื่อรณรงค 
ความปลอดภัย หรือใช ภาพภาพสัญลักษณ ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพการท างานนั้นๆ ไปติดให
พนักงานได เห็นอยางช  ัดเจนและย้ าเตือนใหปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงาน 

2.9  การประกวดรายงานสภาพงานที่ไม ปลอดภัย  ในการด าเนินงานเพื่อลดการเกิด
ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสามารถลดโดยการส ารวจสภาพการท างานที่ไม 
ปลอดภัยได ถึง 98 เปอรเซ็นต ซึ่งมีผลต อประสิทธิภาพการผลิตลดการสูญเสียต างๆ ที่เกิดขึ้น  อันได แก  
ค ารักษาพยาบาล  ค าทดแทน การสูญเสียเวลา สูญเสียก าลังการผลิต  สูญเสียเครื่องจักร  วัสดุอุปกรณ  
ตลอดจนขวัญและก าลังใจของพนักงานอื่นๆ 

2.10  การกระจายเสียงบทความ สถานประกอบการบางแห งอาจมีศักยภาพในการเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ภายในโรงงานด วยการกระจายเสียงตามสายในช วงพักรับประทานอาหารกลางวัน  ซึ่ง
เป็นชวงที่พนักงานมีเวลาว าง ชวงก อนเข างาน   ชวงบ าย เวลาในช วงนี้จึงมีประโยชน ที่จะใช ในการเผย
แพรความรูดานความปลอดภัย 

2.11  การเผยแพร บทความในวารสาร  มีสถานประกอบการหลายแห งที่มีการจัดท างาน
สารประชาสัมพันธ แจกจ ายแก พนักงาน เป นรายป กษ หรือรายเดือน  อาจจะน าบทความเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานลงตีพิมพ ในวารสารเพื่อเผยแพรความรูเทคนิคใหม ๆ ที่จะน าไปใช และปฏิบัติให 
เกิดความปลอดภัยในการท างาน 
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2.12  การประกวดความสะอาด ความสะอาดในพื้นที่ท างาน  ความสะอาดในพื้นที่ท างาน
ในโรงงานและบริเวณสถานประกอบการ เป นสิ่งส าคัญ ไม เฉพาะเพื่อให เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีแก 
นายจ้างและลูกจางเท านั้น แต ยังมีผลต ออายุการใช งานของอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ประสิทธิภาพ
ในการท างานของเครื่องจักร คุณภาพของผลผลิต  ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ าง ตลอดจน
ภาพพจน ที่ดีของสถานประกอบการ ดังนั้นความสะอาดจึงเป นป จจัยขั้นพื้นฐานของการบริหารโรงงาน 

2.13  การรณรงค กิจกรรม  5ส  ซึ่งกิจกรรมนี้เป นพื้นฐานการบริหารโรงงาน  โดยการ
จัดใหเป็นระเบียบ และท างานเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องจักร อุปกรณ  เครื่องมือและบริเวณโดยรอบ  ผลของ
การจัดกิจกรรมดังกล าว ท าใหสินค ามีคุณภาพและขจัดความสูญเปล าอีกทั้งท าใหเกิดความปลอดภัยการ
ท างานมากย่ิงขึ้น 

2.14  การรณรงค ลดอุบัติเหตุเป นศูนย ด วย KYT  หมายถึงการรณรงค ว าจะไม ให เกิด
อุบัติเหตุในการท างานอีกเลย KYT เปนเทคนิคในการป องกันการเกิดอุบัติเหตุ  โดยการฝ กให พนักงาน
สามารถหย่ังรูอันตรายที่จะ เกิดและทุกครั้งที่จะปฏิบัติงานจะมีการย้ าเตือนตนเองเสมอเพื่อให มีสติรู ว า
ก าลังอะไรอยู  ด วยเทคนิคของ  KYT จะท าให รู ล วงหน าหรือคาดหมายล วงหน าว าจะเกิดอันตราย ขึ้น
อย่างไร ท าใหมีการปองกันแก ไขไวก อนอุบัติเหตุจึงไม เกิดผล คือ ลดอุบัติเหตุให เป นศูนย  ขั้นตอนที่จะ
ด าเนินการจะต องมีการฝก อบรมใหพนักงานได เข าถึงเทคนิค KYT เสียก อน และมีการฝกปฏิบัติเพื่อให 
พนักงานมีความเคยชินและสลัดความเขินอายเสียก อน 

2.15  การตอบป ญหาชิงรางวัล ซึ่งสามารถท าได  2 แบบ คือ 
-  ให พนักงานมีส วนร วมมากที่สุด  คือการจัดการตอบป ญหาชิงรางวัล โดยค าตอบ

อาจมีใหเลือกหลายข อ แต ไม ควรยากเกินไป ต องค านึงถึงระดับความรู พื้นฐานของพนักงานเป นหลัก
และควรเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใกล ตัวหรือในงานที่เขาปฏิบัติอยู  

-  ใหพนักงานแสดงความสามารถเป นรายบุคคลหรือกลุ มบุคคลในการตอบค าถาม 
โดยอาจจัดในลักษณะรายการเกมโชว  รายการโทรทัศน  ซึ่งสามารถท าในช วงพักเที่ยงหลังจากพนักงาน
รับประทานอาหารแล ว และสามารถเข ามานั่งชม ช วยกันเชียร เพื่อนๆ  ที่ขึ้นไปบนเวทีตอบค าถาม หาก
ได พิธีกรที่มีความสามารถ  รายการเช นนี้จะด าเนินการได อย างสนุกสนาน  พนักงานได รับความ
เพลิดเพลิน คลายความเครียดจากการท างาน และยังได รับความรู จากการตอบป ญหาความปลอดภัย      
อีกด วย 

2.16  การท าแผ นป ายแสดงสถิติและอุบัติเหตุหรือป ายประกาศ  การจัดท าป ายแสดงสถิติ
อุบัติเหตุในสถานประกอบการ  โดยมีขนาดใหญ และติดตั้งในจุดที่พนักงานทุกคนเห็นได ชัดเจน  เช น 
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บริเวณด านหน าโรงงาน  เป นต น มีผลทางด านจิตวิทยาและความร วมมือของพนักงานที่ทุกคนจะ มี
ส่วนช วยกันไม ให ตัวเลขสถิตินี้เพิ่มขึ้น  และรู ว าเป าหมายของสถานประกอบการ ต องการให ช่ัวโมง   
การท างานที่ปราศจากอุบัติเหตุนั้นจ านวนเท าใดป ายประกาศกิจกรรมเร่ืองราวหรือบทความเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย อาจติดตั้งหน าโรงงานทุกหลัง หรือเฉพาะบริเวณที่ติดประกาศรวมของสถาน
ประกอบการหรือบริเวณพนักงานชุมนุมกันมาก  เช น บริเวณโรงอาหาร  เป นต้น ป ายประกาศนี้จะ ติด
ข้อความบทความภาพถ ายตลอดจนเร่ืองราวต างๆ ที่เกี่ยวข องกับความปลอดภัยในการท างาน 

2.17  การแต งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย  ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยในการ
ท างานเป นผู ที่มีบทบาทส าคัญในการช วยลดอุบัติเหตุในการท างาน  เนื่องจากมีหน าที่รับผิดชอบ
โดยตรงในการวางแผนงาน การก าหนดวิธีการด าเนินการตรวจตราดูแลและให ค าแนะน าในการ
ประเมินผล การรายงาน การสอบสวนวิเคราะห สาเหตุของการประสบอันตรายและการ เสนอแนะฝ าย
บริหารในการก าหนดมาตรการป องกัน เป นผู ที่จะประสานงานระหว างฝ ายบริหารกับฝ ายปฏิบัติการ 
เพื่อให เกิดความร วมมือในการด าเนินงานให เกิดความปลอดภัย  ดังนั้นสถานประกอบการใดที่ยังไม มี
การแต งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยดังกล าวจึงควรที่จะด าเนินการโดยอาจจะก าหนดให ผู บริหาร
ระดับสูง  เช น ผู จัดการโรงงานเป นประธานคณะกรรมการและมีเจ าหน าที่ความปลอดภัยท าหน าที่
เลขานุการคณะกรรมการ  โดยมีพนักงานระดับหัวหน าเป นคณะกรรมการโดยให คณะกรรมการนี้มี
อ านาจที่จะกระท าการใดๆ  ได ตามหน าที่รับผิดชอบ  นอกจากมีการแต งต้ังคณะกรรมการแล วอาจต้ัง
คณะท างานระดับพนักงานเพื่อช วยเสริมการท างานในระดับล างใหมีความ   เข มแข็งและบังเกิดผลอย าง
ชัดเจน 

2.18  การจัดฉายวิดีโอความปลอดภัย  เพื่อเป นการให ความรู และสร างความเข าใจให กับ
พนักงานอาจประสานไปกับการตอบป ญหาชิงรางวัล โดยให พนักงานหาค าตอบจากการชมวีดิโอ และ
ส่งค าตอบมาร วมชิงรางวัล 

2.19 การทัศนศึกษาในสถานประกอบการอื่น   เป นวิธีการหนึ่งที่ท าให พนักงานได มี
ความคิดกว างไกลและสามารถน าสิ่งที่รู สิ่งที่เห็นมาปรับใช ในงานประจ าวันได การทัศนศึกษาเร่ือง
ความปลอดภัยเช นกัน แม พนักงานจะรู จักงานที่ตนเองท าเป นอย างดี แต บางครั้งเมื่อเกิดป ญหาในงาน 
กลับไม รู ทางออกของป ญหาเพราะความคุ นเคยกับงานเกินไปผู ที่มาเย่ียมเยือนโรงงานเพียงไม กี่นาที
กลับเป นผูที่มองเห็นจุดบกพรองของโรงงาน และเข าใจถึงปญหาในงานได ดีกวา ดังนั้นการน าพนักงาน
ไปทัศนศึกษาโรงงานอื่นจะเป นประโยชน แก ตัวพนักงานและสามารถน าสิ่งที่ได รู ได เห็นมาพัฒนา
หน่วยงานของตนได  
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2.20  กิจกรรมอื่นๆ 

- แรลลี่ความปลอดภัยเป นการแข งขันเพื่อหาค าตอบจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด หนึ่ง
ต่อๆ กันไป โดยการท าเวลาให น อยที่สุด  โดยผู แข งขันจะแบ งเป นกลุ มและสนามแข งขันอาศัยโรงงาน
และบริเวณรอบๆ เมื่อทุกทีมหาค าตอบซึ่งจะเกี่ยวกับความปลอดภัยได ครบแล วคณะกรรมการจะ
พิจารณาความถูกต องของค าถามและระยะเวลาที่น อยที่สุดเป นเกณฑ ในการตัดสิน 

- การโต วาทีหรือแซววาที เป นการโต วาทีในหัวข อเกี่ยวกับความปลอดภัย การ
แข่งขันอาจจะใช ภาพแบบของความคิดเห็นที่แตกต างตรงกันข ามหรือความคิดเห็นที่สอดคล องกัน
ระหวางทีมในลักษณะยอวาทีหรือแซววาทีก็ได  

- การฝ กกายบริหารในช วงเช าเป นวิธีการอย างหนึ่งในการเตรียมความพร อมของ       
รางกายและจิตใจใหมีความตื่นตัวและกระฉับกระเฉง 

  2.4.6  การใช้เทคนิคความปลอดภัยสมัยใหม  
 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม  ได มีการก าหนดโปรแกรมนี้ขึ้นมา  เพื่อที่

จะใช ในการปฏิบัติงานด านความปลอดภัย  ซึ่งจากองค ประกอบทั้งหมด  20 องค ประกอบ  ซึ่งถือได ว่า
เป็นองคประกอบที่สามารถป ดกั้นความเสี่ยงได เกือบทั้งหมด ยกเว นกิจการหรืองานที่มีลักษณะพิเศษ 
ซึ่งรายละเอียดทั้ง 20 องค ประกอบมีดังนี้  คือ 

1.  ภาวะการเป นผูน าและการจัดการ (Leadership and Administration) 
ผูบริหารทุกคนทุกระดับช้ันต องเป นผูน าในการจัดการในการบริหารควบคุมความสูญเสีย

ทั้งมวลขององค กร โดยเร่ิมตั้งแต การก าหนดนโยบายก าหนดกิจกรรมให ความส าคัญในการน าเข า
ประชุมท าตนเป นตัวอย าง แนะน า แก ไข ตักเตือนและชมเชย เอาใจใส ติดตามการด าเนินงาน อย่าง
ต่อเนื่อง และภาวะ ผูน าและการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป นสิ่งที่จ าเป นต อความส าเร็จของการบริหาร
ความปลอดภัยและการควบคุมความสูญเสีย เพราะผู บริหารสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
สามารถควบคุมการด าเนินงานได โดยตรง 

2.  การฝกอบรมผู บริหาร (Management Training) 
ผูบริหารตองมีความรู ความเข าใจ อย างถ องแท ถึงแนวความคิด แนวทางปฏิบัติเทคนิคใน

การด าเนินการการประเมินผลและเทคนิคเสริมกิจกรรมอื่นๆ ที่จะใหกิจกรรมบรรลุผลโดยการจัดอบรม
แก ผูบริหารทุกระดับทราบบทบาทของตัวเองให สามารถน าไปปฏิบัติได อย างทั่วถึง โดยที่ผู บริหารต้อง
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ไดรับการ    ฝกอบรมเพื่อให มีความรู พร อมทั้งวิธีที่จะน าไปปฏิบัติในเร่ืองการบริหารความปลอดภัยที่
ท าใหผูบริหารทราบถึงบทบาทหน าที่ที่รับผิดชอบอยู และเป นการจูงใจให พนักงานภายใต บังคับบัญชา
มีสวนรวมในการปฏิบัติดวย 

3.  การตรวจสอบตามแผน (Planned Inspection) 
องค กรต องมีการวางแผนการตรวจสอบเพื่อค นหาสภาวะอันตรายในสภาพป จจุบันให 

ทั่วถึงในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ เครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข องกับการท างาน
โดยแยกแยะการตรวจสอบอย างเห มาะสม พรอมทั้งก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ  เช น จะตรวจสอบ
อะไร เมื่อไหร   บ อยแค ไหน ใครเป นผู ตรวจและตรวจที่ใดบ าง ซ่ึงการควบคุมความสูญเสียต างๆ ได 
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป นต องมีการตรวจความปลอดภัยตามแผนที่ตั้งไว อย างสม่ าเสมอ  เพื่อป องกัน
มิให  เหตุการณ ที่ไม พึงปรารถนา ซึ่งจะก อใหเกิดความเสียหายต อคนและทรัพยสิน 

4. การวิเคราะห งานและจัดท าข อก าหนดในการท างาน  (Job / Task Analysis and 
Procedures)   ตองมีการจัดท ารายการเพื่อจ าแนกอาชีพ และวิเคราะห หางานวิกฤติประเมินค าวิกฤติของ
งานและมีวางมาตรการป องกันและควบคุมความสูญเสียให ได  จัดท าขั้นตอนที่ถูกตองและน าไปฝ กสอน
ผูปฏิบัติ โดยการวิเคราะห งานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป นสวนส าคัญ และเป นประโยชน มากในการ
ด าเนินงาน  ด านความปลอดภัย และการค นหาสาเหตุที่เป นอันตรายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นใน
งานที่แต ละบุคคลได ท าการปฏิบัติ 

5.  การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ  (Accident / Incident Investigation) 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ ขึ้น ผู ปฏิบัติงานที่พบเห็นต องแจ งหัวหน างานทราบทันที 

หัวหน างาน  ตองรวมมือกับผู ปฏิบัติค นหาสาเหตุที่เป นต นตอให ได เพื่อป องกันมิให เกิดซ้ าซ อนขึ้นอีก
และต องรายงานผลการค นหาสาเหตุพื้นฐาน หรือผลการสอบสวนเบื้องต นแก ผู บังคับบัญชาและผู 
เกี่ยวข องทุกคนทราบ ซ่ึงการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ เป นการแก ไขและป องกันการเกิดซ้ าของ
อุบัติเหตุชนิดเดียวกันที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นๆ และเป นการปองกันอุบัติเหตุที่รุนแรงกว าที่เคยเปน 

6.  การสังเกตการท างาน (Job/Task Observation) 
เปนวิธีการเฝาติดตามดูการท างานของผู ปฏิบัติว าได ท าตามขั้นตอนที่ก าหนดไว  เพื่อหาว า

ขั้นตอนที่ร วมกันก าหนดจากการวิเคราะห มาแล วนั้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมดีแล วหรือต องมีการ
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม ซึ่งเป นระบบการติดตามการท างานเพื่อค นหา และก าจัดพฤติกรรมที่อาจท าให 
เกิดความสูญเสีย และเป นการตรวจวิธีการและขั้นตอนต างๆ วามีความเหมาะสมหรือไม  

7.  การเตรียมการรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
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ตองจัดใหมีความพรอมในการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว  เมื่อเกิดสภาวะเหตุฉุกเฉินโดย
การจัดท ามาตรฐานและวางมาตรฐาน การจัดการบุคคลและเครื่องมือ อุปกรณ  ในการป องกันแก ไข
ยับย้ังตอบโตรวมทั้งบรรเทาและฟ นฟู เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกประการขึ้นในองค กร 

 
8.  กฎระเบียบของหน วยงาน (Organization Rules) 
เป นมาตรการควบคุมการปฏิบัติเพื่อป องกัน และควบคุมความสูญเสียทั้งในสภาพพื้นที่

ทั่วๆ ไปและสภาพพื้นที่วิกฤติกฎต องอยูบนพื้นฐานของความเป นจริงและสมเหตุผล ทุกคนเข าใจและ
เต็มใจปฏิบัติการควบคุมต องเปนไปอยางเครงครัด 

9.  การวิเคราะหอุบัติเหตุและอุบัติการณ  (Accident / Incident Analysis) 
น าผลจากการสอบสวนในข อที่ 5 มาวิเคราะหอยางละเอียดเพื่อหาต นตอของสาเหตุน าไปสู 

การป องกัน  แก ไขในระยะยาวต อไป รวมทั้งเก็บเป นข อมูลที่เป นประโยชน ในอนาคตและเป นข อมูล
สนับสนุนแก    ผูบริหารหรือผูควบคุมงานในการป องกันอุบัติเหตุ 

10.  การฝกอบรมพนักงาน (Employee Training) 
พนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนในแต ละต าแหน งงานต องมีความเข าใจทั้งแนวความคิดและ

แนวปฏิบัติ    อย างถ องแท ในกิจกรรมควบคุมความสูญเสีย  โดยเฉพาะส วนที่เกี่ยวข องกับงานที่ตัวเอง
ปฏิบัติอยู เป นประจ า  ดังนั้นผู บังคับบัญชาจึงต องจัดให มีการฝ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อให เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติในงานควบคุมความสูญเสีย 

11.  อุปกรณ ป องกันอันตรายส วนบุคคล (Personal Protective Equipment) 
สิ่งสุดท ายในการป องกันมิให สัมผัสอันตรายได ก็คืออุปกรณ ป องกันความจ าเป น             

ในการใช งานอย างถูกต องเหมาะสม การดูแลเอาใจใส ในการใช งานรักษาสภาพให ใช ได ดีอยู เสมอ        
เป นหน าที่โดยตรงของทุกคนตั้งแต ผูบริหาร หัวหน างานและผูปฏิบัติงานที่อยูหน างานโดยตรง 

12.  การควบคุมด านสุขภาพอนามัย (Health Control) 
งานอาชีพของผู ปฏิบัติงานทุกคนย อมเผชิญกับสภาวะที่กระทบกระเทือนต อสุขภาพ

อนามัยที่แตกต างกัน สภาพแวดล อมที่เป นอันตรายต างๆ ต องมีการดูแลเอาใจใส และควบคุมเป นพิเศษ
และดูแลสุขภาพอนามัยของผู ปฏิบัติงาน ผูบริหารตองดูแลอยางจริงจังและจริงใจ รวมทั้งมีการจัดระบบ
สุขภาพอนามัยบริการให อยางเหมาะสม 

13.  ระบบการประเมินผลของการจัดการความสูญเสีย (Program Evaluation System) 
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ต องมีระบบการประเมินผลที่เป นมาตรฐาน  เพื่อให ทราบสถานะและศักยภาพของ            
หน วยงานในการด าเนินกิจกรรมการควบคุมความสูญเสีย โดยการตรวจประเมินจากผู ตรวจสอบที่
เช่ือถือได เป็นสิ่งจ าเปนต อการบริหารงานในเร่ืองของความปลอดภัยเป นอย างมาก  เพื่อให ทราบว าการ
บริหารงานสอดคล องกับมาตรฐานที่ตั้งไว หรือไม  

 
 
14.  การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Control) 
การควบคุมทางวิศวกรรมเป นสิ่งที่ท าได ตั้งแต เร่ิมกระบวนการจนกระทั่งกิจกรรมก าลัง

ด าเนินอยู เชน การออกแบบที่ถูกต องปลอดภัย หรือการออกแบบเพิ่มเติม เพื่อป องกันแก ไขหรือก าหนด 
วิธีการปฏิบัติทางวิศวกรรมเพิ่มเติม เมื่อกระบวนการหรือวัสดุเปลี่ยนแปลงไปให ผู ปฏิบัติงานติดตาม
ทบทวนการออกแบบและขั้นตอนการปฏิบัติอยู เสมอ เป นสิ่งที่ส าคัญเพราะสามารถขจัดอันตรายก อนที่
พนักงานจะประสบอันตราย เป นการควบคุมอันตรายก อนการพัฒนากระบวนการผลิตหรือการก อสราง 

15.  การส่ือสารรายบุคคล (Personal Communication) 
การถ ายทอดความรู การส่ือความหมายระหว างกัน ทั้งกลุ มหัวหน างานและกลุ มผู 

ปฏิบัติงานจ าเป นต องกระท าอย างต อเนื่อง มีการถ ายทอดประสบการณ์  ความรู ในงานให แก กันแจ ง 
ข่าวสารอบรมฝกสอนใหเข าใจจนสามารถปฏิบัติได จนเกิดความช านาญเพื่อท าให การท างานด านความ
ปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

16.  การประชุมกลุ ม (Group Meeting) 
การรวมคิดรวมท าการมีส วนร วมนับเป นสิ่งจ าเป นในผลของความส าเร็จ ทีมงานต องร วม

มือ    ร วมใจคิดและท าไปในทิศทางเดียวกันการประชุมกลุ มปฏิบัติงานและกลุ มหัวหน างาน โดยผู 
บริหารเอง ต องหาโอกาสเข ารวมแสดงบทบาทบ างเป นคร้ังคราว  โดยจะเน นให ความรู ความเข าใจและ
ทัศนคติในการด าเนินงานเป นไปอยางถูกต องตามแนวทางที่ก าหนดไวอยางราบรื่นจนสัมฤทธ์ิผล 

17.  การรณรงค สงเสริมประชาสัมพันธ (General Promotion) 
การกระตุ นเตือนให มีความส านึกจดจ าและตระหนักอยู เสมอจะท าให ผู ปฏิบัติงาน              

มีพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติงานตามโปรแกรมและแผนงานอย างระมัดระวัง เป นการเสริมสร างจิตส านึก
ความรับผิดชอบ     ต องานควบคุมความสูญเสียให กับบุคลากรในองค กรทุกๆ  คนอยู อย างสม่ าเสมอ      
มีความส าคัญที่จะท าให เกิดความเข าใจอันดีระหว างผู บังคับบัญชาและผู ใต บังคับบัญชาและเป นการ 
สร้างบรรยากาศการท างานเป นทีมใหมีประสิทธิภาพ 

DPU



 

 

 

 
36 

18.  การจางแ ละการบรรจุเข าต าแหน งงาน (Hiring and placement) 
การรับพนักงานใหม เข าท างาน การบรรจุลูกจางเข าต าแหน งงานประจ า ต องมีการวิเคราะห 

ทั้งงานและบุคลากรแล วจัดบรรจุเข าอยางเหมาะสม คนต องมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่พร อมสรรพ
ในการท างานและต องมีความรักความชอบมีความรู และมีความเต็มใจ มีทัศนคติที่ดีต องาน หน วยงาน  
และ      ผู บริหารการสับเปลี่ยนโยกย ายเพื่อความเหมาะสมต องมีการส ารวจและกระท าอยู เสมอและ
เป็นป จจัยส าคัญในการผลักดันใหองคกรก าวหน าหรือล มเหลว 

 
19.  การควบคุมการจัดซื้อ (Purchasing Control) 
การควบคุมนโยบายในการจัดซื้อ ไม วาเปนวัสดุ อุปกรณ  การซ้ือบริการหรือการวาจางผู รับ

เหมาต องมีระบบในการควบคุมเป นอยางดีมีการวางมาตรฐานในการซ้ือ การทดสอบการตรวจรับ การ
ควบคุมปริมาณคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อมิใหเกิดความสูญเสียขึ้นกับหน วยงานเป นอยางดี 

20.  ความปลอดภัยนอกเวลาท างาน (Off The Job Safety) 
นอกเหนือจากเวลาในการท างานแล ว ผู บริหารต องให ความห วงใยและเอาใจใส ดูแล          

ตอความเป นอยูและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและครอบครัว  เพื่อธ ารงไว ซึ่งทรัพยากรบุคคลของ
องค กรขวัญก าลังใจ ตลอดจนจิตส านึกร วมด านความปลอดภัยที่มีต อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

โดยสรุปแล วเนื้อหาของเทคนิคความปลอดภัยทั้ง  20 องค ประกอบนี้ จะเป นพื้นฐานส าคัญ
ในการน าผลที่ได จากแบบสอบถามไปวิเคราะห  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของคนงานก อสรางตอไป 
 
2.5  มาตรฐานความปลอดภัย  

2.5.1  ประกาศกระทรวงมหาดไทย ,2549 
  กฎหมายด านความปลอดภัยของประเทศไทย  ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยมีทั้งหมด  

15 ฉบับ เพื่อใชเปนแนวทางเพื่อควบคุมความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรมต างๆ ประกอบด วย 
1.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร 
ก าหนดเร่ืองความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับเครื่องจักรและการจัดเครื่องป องกันอันตราย

ส่วนบุคคลใหลูกจางสวมใส  
2.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล อม 
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ก าหนดมาตรฐานด านความรอน มาตรฐานด านแสงสวาง มาตรฐานด านเสียงและมาตรฐาน
ของอุปกรณ คุมครองความปลอดภัยส วนบุคคล 

3.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล อม (สารเคมี) 
ก าหนดการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ฟุ งกระจายอยู ในบรรยากาศการท างานของลูกจ างไว  

121 ชนิด    อาจอยูในภาพของฝุน ฟูม แก ส ละออง ไอ หรือเส นใย หากสถานประกอบการใดที่มีลูกจ าง
หรือใชสารเคมีดังกล าว จะตองท าการปองกันมิใหสารเคมีฟุงกระจายเกินกวามาตรฐานที่ก าหนดไว  

4.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ า 
ก าหนดรายละเอียดของการควบคุมอันตรายจากไฟฟ าตั้งแต อุปกรณ ไฟฟ า สายไฟฟ า 

ปริมาณไฟฟ าที่ใช การเดินสาย การปองกันกระแสไฟฟ าเกินขนาด สายดิน สายล อฟา ตลอดจนอุปกรณ 
ปองกันอันตราย   สวนบุคคลที่ใชในการท างาน 

5.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับภาวะแวดล อม (ประดาน้ า) 
ก าหนดรายละเอียดต างๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการท างานประดาน้ า ซึ่งไม เกี่ยวข อง

กับงาน ก อสรางอาคารสูง 
6.   ความปลอดภัยในการท างานก อสรางวาดวยลิฟทขนสงวัสดุช่ัวคราว 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อให การสร างและการใช ลิฟท ขนส งวัสดุช่ัวคราวในการก อสร างมี

ความปลอดภัยแก ลูกจาง 
7.  ความปลอดภัยในการท างานก อสรางวาดวยนั่งราน 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อควบคุมการก อสราง และใชนั่งรานใหปลอดภัยในเร่ืองมาตรฐาน วิธี

การก อสราง การใชนั่งราน ตลอดจนการใชอุปกรณ คุมครองความปลอดภัยส วนบุคคลในงานก อสราง 
8.  ความปลอดภัยในการท างานก อสรางวาดวยเขตก อสราง 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันคนงานก อสร างและผู ไม เกี่ยวข องจากการได รับอันตราย  

โดยใหมีการก าหนดเขตก อสรางและเขตอันตรายขึ้น 
9.   ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับป นจั่น 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อให เกิดความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช ป นจั่น ตลอดจนการซ อม

บ ารุงทั้ง 2 ประเภท คือ ปนจั่นชนิดอยูกับที่และป นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 
10.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อให การตอกเสาเข็มในงานก อสร างมีความปลอดภัยให มีการ

ควบคุมดูแล โดยผูมีความรูความช านาญตลอดเวลาเพื่อให ลูกจางปฏิบัติถูกต อง 
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11.  ความปลอดภัยในการท างานในสถานที่อับอากาศ 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันมิให ลูกจ างได รับอันตรายจากการท างานในสถานที่อับ

อากาศที่ท าใหอากาศหายใจหรือได รับอันตรายจากสารเป นพิษที่ตกค างหมักหมมอยู  
12.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันมิใหลูกจางได รับอันตรายจากการท างานเกี่ยวกับสารเคมีทั้ง

ในภาพของแข็ง ของเหลว  และแก สที่จะท าให เกิดอย างใดอย างหนึ่งหรือหลายอย างใน  เร่ืองการกัดกร 
อน ระคายเคือง มีพิษ แพ ก อมะเร็ง การระเบิดหรือไวไฟ 

 
13.  ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับหม อน้ า 
ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันลูกจ างไม ให ได รับอันตราย จากการใช หม อน้ าที่ไม ได 

มาตรฐาน การติดตั้งที่ไม ถูกตอง ขาดการตรวจสอบ ตลอดจนการใชผู ควบคุมที่ไม มีความรู  ความเข าใจ 
ซึ่งไม เกี่ยวกับงานก อสรางอาคารสูง 

14.  ความปลอดภัยในการท างานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง  วัสดุกระเด็นตก
หล น และการพังทลาย 

ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันมิใหลูกจางตกจากที่สูงทุกภาพแบบ ป องกันการตกหล นจาก
การท างาน   ป องกันการตกหล นลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุต างๆ เช น บ อ กรวย  ถัง เพื่อป อง
กันการพังทลายของหิน ดิน ทราย หรือวัสดุตางๆ จากที่สูง 

15.  การป องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ  เพื่อความปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับลูกจาง 

ก าหนดรายละเอียดเพื่อป องกันไม ใหลูกจางได รับอันตรายจากอัคคีภัย  ป องกันความสูญเสีย
ที่เกิดกับลูกจ างและสถานประกอบการ และป องกันต นเหตุของอัคคีภัยที่จะเกิดผลกระทบต อประชาชน 

  2.5.2  ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
กฎหมายด านความปลอดภัยของประเทศไทย  ซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมมีทั้งหมด  2 ฉบับ เพื่อใช  เป นแนวทางเพื่อควบคุมความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรม        
ตางๆประกอบด วย 

1.  ความปลอดภัยในการท างานในสถานที่  ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง  วัสดุกระเด็น      
ตกหล น และการพังทลาย 
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 1.1  ก าหนดรายละเอียดเพื่อเป นการสงเสริมใหมีการด าเนินงานปลอดภัยในระบบทวิภาคี
ขึ้นในสถานประกอบการ ซึ่งจะชวยใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางนายจางและลูกจาง 

 1.2  ก าหนดรายละเอียดเพื่อให การบริหารงานความปลอดภัยและการแก ป ญหาอุบัติเหตุ
และโรคเนื่องจากการท างานเป นที่ยอมรับและถือปฏิบัติร วมกันทั้งฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ 

 1.3  ก าหนดรายละเอียดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ าหน าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานประจ าสถานประกอบการกิจการในการดูแลความปลอดภัยของลูกจ างตลอดจนป องกันความ
สูญเสียใหกับนายจาง 

 1.4  ก าหนดรายละเอียดเพื่อให การประกอบกิจการและการปฏิบัติงานของลูกจ างมีความ
ปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการท างาน 

2.  ความปลอดภัยในการท างานของลูกจ าง  จะก าหนดรายละเอียดเพื่อให มีผู ดูแลเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท างานในสถานประกอบกิจการ 
 

2.6  สภาพแวดล อมในการท างาน 
สภาพแวดล อมในการท างานเป นองค ประกอบที่ส าคัญ ที่ก อให เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท างาน  นอกจากนั้นสภาพแวดล อมในการท างานเป นสิ่งที่เกี่ยวพันกับพนักงาน
โดยตรง ถ าหากสภาพแวดล อมในการท างานมีความพอเหมาะ หรือมีความปลอดภัยต อสภาพของร าง
กายและจิตใจของพนักงาน  พนักงานก็จะสามารถท างานนั้นได ตลอดไปอย างปกติสุข  แต ในทาง
ตรงกันข ามหากสภาพแวดล อมในการท างานนั้นไม เหมาะสมหรือมีความไม ปลอดภัย  ก็จะเป นสิ่งที่ไป
บั่นทอนสุขภาพรางกายและจิตใจของพนักงาน โดยอาจท าใหสุขภาพและจิตใจเสื่อมโทรมลงอาจท าให 
โรคเดิมที่มีอยูก าเริบได  นอกจากนี้ยังท าให เกิดโรคทั่วๆ  ไปได ง ายขึ้น  และที่ส าคัญที่สุดก็อาจจะท าให 
เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการประกอบอาชีพได  ดังนั้นการศึกษาถึงความรู และเจตคติเกี่ยวกับป ญหา
สภาพแวดล อมในการท างานและความปลอดภัยจึงเป นสิ่งที่มีความส าคัญต อนักศึกษาเป นอยางย่ิง 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(สุนันท์  มนต์แก้ว , 2006) ได้ศึกษาการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง เพื่อ
ประเมินสภาพความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างของโครงการประเภทอาคาร จากการศึกษาพบว่า
โครงการอาคารต่ ามีค่าความปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ ดี ส่วนโครงการอาคารสูง  มีค่าความปลอดภัย
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ จากการศึกษาโดยละเอียดของโครงการหนึ่งในงานวิจัยนี้ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
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การจัดท ามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุพบว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ  4 % ของมูลค่าโครงการ  
ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูง  เนื่องจากเป็นการลงทุนเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน
อุบัติเหตุใหม่ทั้งหมด  ซึ่งวัสดุและอุปกรณ์ที่ลงทุนในคร้ังนี้สามารถน าไปใช้กับโครงการอื่นต่อไปได้  
ฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่า 4 % ส าหรับโครงการในอนาคต นอกจากนี้ผลการศึกษายังสามารถแสดงให้
เห็นถึงจุดที่มักจะถูกละเลยในการท างานซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตราย  รวมทั้งท าให้ทราบถึงการให้
มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่ ผู้บริหาร วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หรือตัวคนงานเองควรให้ความใส่ใจ
มากขึ้น ซึ่งถ้าได้รับการแก้ไขและให้ความส าคัญจะท าให้หน่วยงานก่อสร้างมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 

(กฤตวิทย์ สรรพคุณ, 2007) ได้ท าการศึกษาเพื่อประเมินโอกาส และระดับความรุนแรงของ
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ  ที่เกิดจากผู้รับเหมาช่วงในโครงการก่อสร้างอาคารสูงที่ส่งผลต่อผู้รับเหมา
หลักของโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อศึกษาถึงโอกาสในการเกิดและระดับความ
รุนแรงของเหตุการณ์ความเสี่ยง  16 เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากผู้รับเหมาช่วง  ซึ่งผลจากการศึกษา
พบว่า เหตุการณ์ที่ประเมินว่าจะเกิดมากคือความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน  การท างานล่าช้า  การ
เร่งงานและความประมาทจากการท างานของผู้รับเหมาช่วง ซึ่งพบว่าส่งผลกระทบต่อเวลา  คุณภาพและ
ความปลอดภัยโดยรวมของโครงการ  โดยเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุต่างๆ  แล้วนั้น  เห็นได้ว่า  การรับงาน
หลายงานของผู้รับเหมาช่วง ส่งผลท าให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงอื่นๆ  ขึ้นด้วย  เพราะเมื่อผู้รับเหมาช่วง
รับงานหลายงาน แต่ไม่มีการจัดการด้านอื่นๆ ที่ดีพอ จะท าให้มีปัญหาอื่นๆ ตามมาได้  และเมื่อพิจารณา
ขนาดของโครงการพบว่าโครงการที่มีมูลค่าสูง จะมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงสูงขึ้น และอาคารเฉพาะทาง  
เช่น โรงแรม  โรงพยาบาล  จะมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยงมากกว่าการก่อสร้างอาคารประเภทที่อยู่อาศัย  
หรืออาคารพาณิชย์ทั่วไป อีกทั้งหากมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงมากรายเท่าใด ก็จะมีแนวโน้มเกิดความเสี่ยง
มากขึ้นเท่านั้น 

 
(เมธินี  นราวีรวุฒิ, 2006) ได้ท าการศึกษาแนวทางการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานใน

สถานประกอบ การภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจ าปี  2549  ตามทัศนะ
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ  โดยแบ่งเป็นด้านนโยบายองค์กร  ด้านการให้ความรู้เร่ือง
ความปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการให้ความส าคัญกับแนวทางการ
ลดอุบัติเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามลักษณะของสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ สรุปได้ว่า
โดยภาพรวมไม่แตก ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ไม่แตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทา ง
สถิติที่ระดับ  .05 จ านวน  4 ข้อ โดย 3 ข้อแรก  คือข้อการจัดให้หัวหน้างานสอนงานที่อาจจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่ลูกจ้าง ข้อการจัดตารางมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบความร้อน  แสงสว่าง  เสียง 
รังสีและสารเคมีเป็นพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐานและข้อการจัดท ารายการความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ออกกระจายเสียงตามสายในช่วงเวลาพักเที่ยงโดยสถานประกอบการขนาดใหญ่ให้ความส าคัญ มากกว่า
สถานประกอบการขนาดเล็ก และข้อการจัดท าจุลสารให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยแจกจ่ายแก่ 
ลูกจ้างที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ให้ความส าคัญมากกว่าสถานประกอบการขนาดกลาง 

 
(นภาพร  มัทย พงษ ถาวร, 2000)  ได ท าการศึกษาการรับรู ความเสี่ยงและพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการท างานของคนงานก อสร างในเขตกรุงเทพ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ (1) ศึกษาระดับการ
รับรูความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน (2) ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะส วนบุคคลที่มี
ผลต อการรับรู ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  (3) ศึกษาความสัมพันธ ระหว าง
การรับรู ความเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน กลุ มตัวอย างที่ใช ในการศึกษา  คือ         
คนงานก อสราง ของบริษัทรับเหมาก อสรางในเขตกรุงเทพจ านวน 300 คน เก็บข อมูลโดยแบบสอบถาม
วิเคราะหข อมูลด วยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS/FW 7.5 

ผลการวิจัยพบว า (1) คนงานมีการรับรู ความเสี่ยงอยู ในระดับน อยแต มีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานอยู ในระดับดี  (2) ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลักษณะส วนบุคคล
พบว่าคนงานอายุมากมีการรับรู ความเสี่ยงดีกว าคนงานอายุน อยอย างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
คนงานที่มีประสบการณ การท างานมาก มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานดีกว าคนงานที่มี
ประสบการณ การท างานน อย อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ลักษณะงานที่แตกต างกัน คนงานมี
การรับรู ความเสี่ยงด านสุขภาพร างกาย ด านสภาพการท างานและด านการใช เครื่องมือเครื่องจักรแตก      
ตางกันอย างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 , .02 และ .001 ตามล าดับ  และลักษณะงานที่แตกต างกัน      
ส งผลให ช างปูนมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานดีกว ากรรมกร อย างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (3) การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธ ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน (r = 
.21) อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 

(วรา ฉายแสง , 2000) ได ท าการศึกษา ความเหมาะสมและเป นไปได ในการน าระบบการ
บริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม มาใชในองค กรของบริษัทผู รับเหมาขนาดใหญ  การศึกษาวิจัยครั้งนี้
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ไดท าการออกแบบสอบถามไปยังหน วยงานก อสรางขนาดใหญ ที่มีการจัดท าระบบความปลอดภัยและมี
บุคลากรมาก กว า 200 คน เป นจ านวน  275 ชุด ได รับผลตอบกลับเป นผลที่สมบูรณ สามารถน ามาวิ
เคราะหไดจ านวน 111 ชุด โดยสามารถสรุปประเด็นในเร่ืองระบบบริหารความปลอดภัยของผู รับเหมา
ขนาดใหญ ได  5 ประการ  คือ 1. ส วนใหญ ของระบบบริหารความปลอดภัยของผู รับเหมาขนาดใหญ มี
ความเหมาะสมที่จะน าไปพัฒนาเป นระบบบริหารความปลอดภัยสมัยใหม ได  2. ผู รับเหมาขนาดใหญ มี
ความต องการที่จะจัดท าระบบความปลอดภัยที่มีการวัดผลเป นมาตรฐานสากล  3. ระบบการบริหาร
ความปลอดภัยควรเป นระบบที่ด าเนินการตามขั้นตอนและความเสี่ยงของงาน  4. การจัดท าระบบการ
บริหารความปลอดภัยถือเป นการลงทุน 5. ประโยชน สูงสุดจากระบบบริหารความปลอดภัยคือการสร าง
ขวัญและก าลังใจให กับผูปฏิบัติงาน และอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในป จจุบัน
ไปสูการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม คือการให ความส าคัญของบทบาทของผู บริหารต อการจัดการ   
ด านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได ท าการเปรียบเทียบระบบการบริหารความปลอดภัยป จจุบันกับการ
บริหารความปลอดภัยสมัยใหม  เพื่อพิจารณาถึงความแตกต างและความเป นไปได ที่จะพัฒนาระบบการ
บริหารความปลอดภัยป จจุบันไปเป นการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม  
 

(พิทักษ์ อนุสาย, 2003) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยในการท างานของคนงาน
ก่อสร้าง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้าง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการท างานในโครงการก่อสร้าง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  1) ปัจจัยต่างๆ  ที่มี
อิทธิพลต่อความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้าง จะประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัย
ด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านการปฏิบัติและการได้รับอันตรายที่เกิดจากการท างานของคนงานก่อสร้าง  2) ม ี
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้าง เช่น ประสบการณ์ในการ
ท างาน จ านวนชั่วโมงการท างาน  การได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมหลังจากเข้าร่วมงาน
กับบริษัท การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเร่ืองของความปลอดภัย  3) องค์ประกอบที่
มีระดับความรุนแรงของปัญหาที่มากที่สุดในแต่ละปัจจัย คือ ปัจจัยด้านความรู้ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ในการท างาน  ปัจจัยด้านทัศนคติที่เกี่ยวกับวิธีในการท างาน  ปัจจัยด้านการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสังคมและ
การได้รับอันตรายที่เกิดจากสังคมของคนงานก่อสร้าง  4) วิธี Portfolio Analysis เป็นวิธีที่ใช้ในการ
พิจารณาเลือกเทคนิคความปลอดภัยต่างๆ  ที่มีความเหมาะสมในการแก้ไขแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น  5) มี
เทคนิคความปลอดภัยอยู่  9 เทคนิค  ที่มีความเหมาะสม  ควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
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พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้าง โดย 3 เทคนิคที่ดีที่สุด  คือ เทคนิคภาวะการ
เป็นผู้น าและการจัดการ เทคนิคกฎระเบียบของหน่วยงานและเทคนิคความปลอดภัยนอกเวลาท างาน DPU
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บทที่ 3   
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

วิธีการด าเนินการวิจัยเพื่อ ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง นี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) จาก สถานที่ก่อสร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลน าไปวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถาม  เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของ คนงานก่อสร้าง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเพื่อ
วัตถุประสงค์ข้างต้นผู้ท าวิจัยจึงท าการก าหนดแนวทางในการท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างจาก
แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
 
3.1  สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจัยที่ศึกษามีผลก่อให้เกิดอันตรายในการท างานของคนงานก่อสร้าง 
 

3.2  กลุ่มประชากรและจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา 
กลุ่มประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ คนงานก่อสร้างในโครงการสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย

ของจังหวัดกรุงเทพฯ โดยเป็น โครงการก่อสร้างที่ มีขนาดความสูงตั้งแต่  16 ช้ันขึ้นไป  จ านวน 22 
โครงการ  (จากตาราง 3.1 แสดง จ านวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จ านวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่
ก่อสร้างอาคารโรงเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้
มีจ านวนทั้งหมด ประมาณ 11,000 คน  ประมาณโครงการละ 500 คน (จากการสอบถามข้อมูลจาก
ผู้บริหารโครงการและวิศวกร) ผู้วิจัยจึงของอ้างอิง สูตรการ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน่    
(Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น  95 % ระดับความคลาดเคลื่อน  5% มีขนาดเท่ากับ  386  
ตัวอย่าง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่างไม่น้อยกว่า 386  ตัวอย่าง  

 
 สูตรการก าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นสูตรของ Taro Yamane คือ 

 
 
  เมื่อ n =    ขนาดตัวอย่าง 
   N =    ขนาดประชากร 
   e =    ระดับความคลาดเคลื่อน 

21 Ne

N
n
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ดังนั้น ที่ระดับความเช่ือมั่น95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 (ปกตินิยม
ระดับความเช่ือมั่น 95%) 

ในทางปฏิบัติผู้วิจัยขอค านวณสูตรดังกล่าวดังนี้ 
  385. 96     =       11,000 
    1  +  11,000 (.05)2 
 

ผู้วิจัยจะท าการเก็บตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 386 ชุด จะแจก
โครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 16 ช้ันขึ้นไปทั้งหมด จ านวน 22 โครงการ โครงการละ
ประมาณ 18 ชุด  
 
3.3  วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างในงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น คนงาน
หน่วยงานสนามโดยอ้างอิงความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งวิธีการเลือกตัวอย่างแบบนี้ท า
ให้ทราบผลลัพธ์เร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ตัวอย่างที่ถูกเลือกจะเป็นบุคคลในหน่วยงานสนามของ
โครงการก่อสร้างที่พร้อมและยินดีให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย 

 
3.4  กระบวนการในท าการวิจัย 

ขั้นตอนหลักที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.1  ขั้นตอนหลักของการด าเนินงานวิจัย 

 

3.4.1 รวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้านความปลอดภัยในการท างาน   โดยมุ่งเน้นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความปลอดภัยในการท างานของคนงานก่อสร้างเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ
คนงานก่อสร้างในภาพรวมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ครอบคลุมทุกประเด็น ซึ่งจะมีการทบทวน
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลทางวิชาการโดยการศึกษาข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ  จาก
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เช่นมาตรฐาน

1.  รวบรวมปัญหาและอุปสรรคด้าน
ความปลอดภัยในการท างาน 

2.  สรุปประเด็นเพื่อก าหนดแนวทาง
แบบสอบถาม 

3.  ออกแบบสอบถาม 

4.  เก็บข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์คนงานก่อสร้าง 

5.  วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจาก
การแจกแบบสอบถาม ด้วย  SPSS 

6.  สรุปผลการวิจัย 

7.  น าเสนอแนวทางในการเร่ืองความ
ปลอดภัยส าหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ 

ในอนาคต 
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ฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  สถิติการประสบ
อันตรายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และข้อมูลบนระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น 

3.4.2  สรุปประเด็นเพื่อก าหนดแนวทางแบบสอบถามเบื้องต้น  โดยเลือกข้อมูล งานวิจัยและ
ทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ก าหนดค าถาม 

3.4.3  ออกแบบสอบถาม  โดยออกแบบโครงสร้างค าถามเพื่อให้ใช้ครอบคลุมทุกประเด็นและ
ได้ค าตอบครบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3.4.4   เก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามตามจ านวนที่ก าหนด 
3.4.5  วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล โดยน าข้อมูลมาสร้างตารางข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

ด้วยโปรแกรม SPSS 
3.4.6  สรุปผลการวิจัย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ 
3.4.7  น าเสนอแนวทาง ในการเตรียมความพร้อมเร่ืองความปลอดภัยในการท างานของคนงาน

ก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้างอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 
3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แบบสอบถาม  โดยออกแบบสอบถามใน
ส่วนของ ระดับผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง วิศวกรก่อสร้าง และระดับคนงานก่อสร้าง ทั้งหมด 
3 ชุดแบบสอบถาม โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏี ความปลอดภัย  แนวความคิด  

และงานวิจัยต่างๆ  เพื่อสร้างแบบสอบถามโดยในแบบสอบถามแต่ละส่วนที่สร้างขึ้นนั้นจะ
ออกแบบให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ข้างต้น  

3.5.1  แบบสอบถามส าหรับคนงานก่อสร้าง  
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามในส่วนนี้ จ านวน 386 ชุด เพื่อสะดวกในการน าเสนอข้อมูล

ไปประมวลผลและวิเคราะห์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นจะเป็นแบบก าหนดค าตอบให้เลือก โดยให้
คนงานเลือกตอบตามความจริง ผู้วิจัยจะใช้วิธีการอ่านแบบสอบถามให้คนงานก่อสร้างเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม (เนื่องจากคนงานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถอ่านหนังสือได้) และผู้วิจัยจะท าหน้าที่
ในการกรอกค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแทนคนงานก่อสร้างโดยค าถามเป็นการสอบถามถึงภูมิ
หลังของตัวบุคคล ตัวบุคคล สภาพแวดล้อมและการกระท าที่ไม่ปลอดภัย อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บ
และการสูญเสีย ของคนงานก่อสร้างแต่ละคน  

3.5.2  แบบสอบถามส าหรับวิศวกรก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแล
ด้านความปลอดภัยของโครงการ 
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 ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามในส่วนนี้ จ านวน 22 ชุด เพื่อสะดวกในการน าเสนอข้อมูล
ไปประมวลผลและวิเคราะห์ ลักษณะแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scales) 5 ระดับ  ของแต่ละปัจจัย โดยเป็นการสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยสาเหตุที่เกิด
จากคน ปัจจัยสาเหตุ เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์  และ ปัจจัยด้าน
ความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม จากล าดับมากที่สุดไปจนถึง น้อยที่สุด  
  ความคิดเห็น            ระดับ 
 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด   5   
 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    4 
 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   3 
 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย    2 
 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด   1 

3.5.3  แบบสอบถามส าหรับบริษัทและโครงการก่อสร้าง 
ผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามในส่วนนี้ 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลของบริษัท

หรือโครงการก่อสร้าง และตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 
22 ชุด เพื่อสะดวกในการน าเสนอข้อมูลไปประมวลผลและวิเคราะห์ ลักษณะแบบสอบถามจะเป็น
แบบก าหนดค าตอบให้เลือก  และให้แสดงความคิดเห็น โดยเป็นการสอบถามถึงข้อมูลทั่วไปและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ได้ศึกษาในงานวิจัยในคร้ังนี้ โดยผู้บริหารโครงการฯ หรือตัวแทนเป็น
ผู้ตอบค าถามด้วยตนเอง 

3.5.4  การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้คือ  แบบสอบถาม  เมื่อผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเสร็จ

เรียบร้อยแล้วได้มีการน าแบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือ  (Pilot test) 
โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

3.5.4.1  การทดสอบความเที่ยงตรง  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ท าการพิจารณา  ได้แก่  ดร.อาทร จิตสุนทรชัยกุล ( อาจารย์ที่ปรึกษา ) ผศ.ผ่องใส   
เพ็ชรรักษ์ (หัวหน้าภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) 
คุณสมนึก  พันธ์ไม้สี  (ผู้เช่ียวชาญในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง หจก. นันทนา  เอ็นจิเนียร่ิง)  เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content Validity) และความถูกต้องของการใช้ภาษาใน
แบบสอบถามเมื่อได้ค าแนะน า  ผู้วิจัยได้น าค าแนะน ามาแก้ไขในจุดที่บกพร่องก่อนที่จะน าไปเก็บ
ข้อมูล 
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3.5.4.2   การทดสอบความน่าเช่ือถือ  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ท าการปรับปรุงแล้วน าไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโดยให้ท าแบบสอบถามแล้วจึงน าผลที่ได้มาท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ของแบบสอบถาม 
 
3.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี ้
3.6.1  กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือคนงานก่อสร้างที่ท างานอยู่ใน
โครงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครมี
เป็นจ านวนมาก ถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลก็จะต้องใช้เวลาค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
เป็นจ านวนมาก ซ่ึงผู้วิจัยจ าเป็นต้องหาวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะเวลาและงบประมาณที่
จ ากัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างบางส่วน ด้วยหลัก  
Yamane มาเป็นตัวแทนของคนงานก่อสร้างที่ท างานอยู่ในโครงการก่อสร้างจ านวนไม่น้อยกว่า 386 
ชุด ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด  

3.6.2  การเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจัยจะใช้วิธีการอ่านแบบสอบถามให้คนงานก่อสร้างเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม (เนื่องจากคนงานก่อสร้างบางส่วนไม่สามารถอ่านหนังสือได้) และผู้วิจัยจะท าหน้าที่
ในการกรอกค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแทนคนงานก่อสร้าง  

 
3.7  การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลจากแบบสอบถาม 

ในขั้นตอนนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดท าฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

3.7.1  การจัดท าฐานข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้ตามต้องการแล้ว ผู้วิจัยได้จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลเพื่อ

การวิเคราะห์ดังนี้  
3.7.1.1  ก าหนดรหัสของข้อมูลและก าหนดคะแนนที่จะให้แก่ค าถามต่าง  ๆ
3.7.1.2  ด าเนินการลงหมายเลขประจ าแบบสอบถาม ลงรหัสและคะแนนใน

แบบสอบถามแต่ละข้อ 
3.7.1.3  น าแบบสอบถามที่ได้ลงหมายเลขประจ าแบบสอบถามลงรหัสและให้คะแนนทุก

ข้อแล้วไปบันทึกลงในกระดาษรหัส 
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3.7.1.4  น ากระดาษลงรหัส (Coding sheet) ไปบันท าข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อให้ได้สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ก าหนดเพื่อทดสอบสมมุติฐานต่อไป 

3.7.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และลงรหัสข้อมูลแล้ว จากนั้นก็น าไป

ประมวลผลด้วย โปรแกรม SPSS โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติไว้ที่ 0.05 ซึ่งจะท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติต่อไปนี้ 

3.7.2.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
 เป็นสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของข้อมูลพื้นฐาน ของ

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean, C ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation, SD) ซึ่งมีเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม มีเกณฑ์การแปลผล
ดังนี้     
 คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 2.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ 

x        =     
N

xi      ;   โดยที่  i  ข้อค าถามข้อที่  1 - 22 

         

เมื่อ   xi   = คะแนนรวมของข้อค าถามแต่ละข้อ 

N  = จ านวนข้อค าถาม 
การหาค่าความแปรปรวน โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ 

 

 =  -  

n - 1 
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เมื่อ         คือ  ความแปรปรวนในข้อค าถาม 
        คือ  ก าลังสองของผลรวมของคะแนนข้อค าถาม 

            คือ  ผลรวมของก าลังสองของคะแนนข้อค าถาม 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)  มีค่าเท่ากับ      
   
       3.7.2.2  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 

 เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างโดยผ่านเทคนิค ทางสถิติวิเคราะห์ไปหาข้อสรุป 
เกี่ยวกับค่าของประชากร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปลตามในแต่
ละสมมุติฐานว่าตัวแปรทั้งสองมความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยจะใช้วิธีการทดสอบไคสแควร์   
(Chi-Square) และ One-way ANOVA 
 3.7.3  การทดสอบสมมติฐาน 

ผู้วิจัยได้น าผลที่ได้จากการทดสอบสมมุติฐานมาท าเป็นตารางเพื่อสรุปผลการวิจัยในแต่
ละสมมุติฐาน 

 
3.8  การสรุปผลการวิจัย  
 โดยผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือสรุปของปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล
ทั่วไปของโครงการก่อสร้าง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และการได้รับอันตรายที่เกิดจากการท างานของคนงาน
ก่อสร้าง ซ่ึงจะท าให้ทราบได้ว่า มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง 
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ตาราง ที่ 3.1  จ านวนผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง จ านวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้างอาคา ร
โรงเรือน จ าแนกตามเขตการปกครอง และจังหวัด 
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บทที่ 4   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของคนงานก่อสร้าง โดยสามารถแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ คนงานก่อสร้าง ที่ท างานอยู่ใน
โครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูงมากกว่า 16 ช้ันขึ้นไป จ านวน 22 โครงการ ที่ก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่าง
คนงานก่อสร้างทั้งหมด 386 คน ซ่ึงจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและ
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆคือ ภูมิหลังของตัวบุคคล ตัวบุคคล สภาพแวดล้อมและการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บและการสูญเสีย ของคนงานก่อสร้างแต่ละคน โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูล มาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS® โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติไว้ที่ 0.05 เพื่อให้ทราบถึงระดับและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

ส่วนที่ 2  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ วิศวกรก่อสร้างหรือผู้เกี่ยวข้องที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยของโครงการที่มีขนาดความสูงมากกว่า 16 
ช้ันขึ้นไป จ านวน 22 โครงการ ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 22 คน ซ่ึงจะประกอบไปด้วยความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากคน จากความบกพร่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์  และ 
ปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม โดยการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูล มาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS® โดยก าหนดระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติไว้
ที่ 0.05 เพื่อให้ทราบถึงระดับและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

ส่วนที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ เจ้าของบริษัทและโครงการ
ก่อสร้าง หรือตัวแทน ที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูงมากกว่า 16 ช้ันขึ้นไป 
จ านวน 22 โครงการ ที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 22 บริษัท ซ่ึงจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปของ
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บริษัท เพื่อทราบถึงความคิดเห็นส าหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของคนงานก่อสร้าง 

 
4.1   การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของคนงานก่อสร้าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของคนงานก่อสร้าง โดย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผู้วิจัย
ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยจ าแนกตามรายละเอียดของข้อมูลดังนี ้
 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 320 82.5 
หญิง 68 17.5 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.1  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.5  
 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15 ปี 5 1.3 

15 - 20 ปี 62 16 
21 - 25 ปี 106 27.3 
26 - 30 ปี 81 20.9 
31 - 40 ปี 94 24.2 

40 ปี ขึ้นไป 40 10.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.2  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีอายุระหว่าง 21 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.4  
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ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 19 4.9 
ประถมศึกปีที่ 1 - 6 209 53.9 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 131 33.8 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 5 1.3 
ปวช. หรือ ปวส. 24 6.2 

รวม 388 100 
 

จากตารางที่ 4.3  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  คิดเป็นร้อยละ 53.9   
 

ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 228 58.8 
สมรส 131 33.8 

ม่าย/หย่า/แยกกันอยู่ 29 7.4 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.4  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 58.8   
 

ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 
 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีประสบการณ ์ 114 29.4 
น้อยกว่า 1 ป ี 97 25 

1 - 5 ปี 129 33.2 
6 - 10 ปี 35 9 

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 13 3.4 
รวม 388 100 
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จากตารางที่ 4.5  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.4 

 

ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ 
 

ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่างปูน 126 32.5 
ช่างไม้ 67 17.3 
ช่างเหล็ก 83 21.4 

แรงงานทั่วไป 111 28.6 
อื่นๆ 1 0.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.6  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้าง 388 คน เป็นช่างปูน  คิดเป็น
ร้อยละ 32.5 เป็นช่างไม้ คิดเป็นร้อยละ 17.3 เป็นช่างเหล็ก  คิดเป็นร้อยละ 21.4  เป็นแรงงานทั่วไป  
คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.3 

 

ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามจ านวนชั่วโมง/วัน ในการท างาน 
 

จ านวนชั่วโมง/วัน ในการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 8 ชม. 24 6.2 

8 ชม. 325 83.8 
9 - 12 ชม. 38 9.8 

มากกว่า 12 ชม. 1 0.3 
รวม 388 100 

  

จากตารางที่ 4.7  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานท างานวันละ8 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 83.8 
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ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างก่อนเข้าร่วมงาน 
 

การมีความรู้พื้นฐานด้านความ
ปลอดภัยก่อนเข้าร่วมงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 177 45.6 
ไม่ม ี 211 54.4 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.8  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยก่อนเข้าร่วมงาน  คิดเป็นร้อยละ 
54.4 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการทราบวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
 

การทราบวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ทราบ 170 43.8 
ไม่ทราบ 218 56.2 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.9  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่ทราบวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ คิดเป็นร้อยละ 56.2 
 

ตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการ
ท างาน 
 

การคิดว่าตนเองมีความรอบคอบ
ในการท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 250 64.4 
ไม่ม ี 138 35.6 
รวม 388 100 
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จากตารางที่ 4.10  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 64.4  
 

ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการคิดว่าตนเองมีความใจร้อนในการท างาน 
 

การคิดว่าตนเองมีความใจร้อน  
ในการท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ 144 37.1 
ไม่ใช่ 244 62.9 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.11  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานคิดว่าตนเองไมม่ีความใจร้อนในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 62.9 
 

ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการให้ระดับความส าคัญกับความปลอดภัย 
 

การให้ระดับความส าคัญ           
กับความปลอดภัย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากที่สุด 240 61.9 
ปานกลาง 146 37.6 
น้อย 2 0.5 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.12  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานคิดว่าตนเองให้ระดับความส าคัญกับความปลอดภัยมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 61.9   
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ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความถี่รู้สึกหงุดหงิด เมื่อยล้า และปวดตามตัว 
หลังจากการท างาน 
 

ความถี่รู้สึกหงุดหงิด เมื่อยล้า และ
ปวดตามตัว หลังจากการท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ่อย 159 41 
บางครั้ง 226 58.2 
ไม่เคยเลย 3 0.8 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.13  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วนมาก
ของคนงาน 99.2 %  รู้สึกหงุดหงิด เมื่อยล้า และปวดตามตัว หลังจากการท างาน 
 

ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการท างานทั้งๆ ที่ร่างกายยังไม่พร้อม 
 

การท างานทั้งๆ ที่ร่างกาย           
ยังไม่พร้อม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 79 20.4 
ไม่เคย 309 79.6 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.14  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยท างานทั้งๆ ที่ร่างกายยังไม่พร้อม คิดเป็นร้อยละ 79.6 

  

ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการเสพของมึนเมาก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน 
 

การเสพของมึนเมาก่อนหรือขณะ
ปฏิบัติงาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 51 13.1 
ไม่เคย 337 86.9 
รวม 388 100 
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จากตารางที่ 4.15  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยเสพของมึนเมาก่อนหรือขณะปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 86.9 

 

ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการท างาน
หลังจากใช้งานเสร็จ 
 

การบ ารุงรักษาเครื่องมือในการ
ท างานหลังจากใช้งานเสร็จ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช่ 247 63.7 
ไม่ใช่ 141 36.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.16  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการท างานหลังจากใช้งานเสร็จ   คิดเป็น
ร้อยละ 63.7   
 

ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการสวมอุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลต่างๆ เมื่อต้องท างานเสี่ยง 
 

การสวมอุปกรณ์การป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อต้องท างานเสี่ยง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใส่ทุกคร้ัง 34 8.8 
ใส่บางคร้ัง 268 69.1 
ไม่เคยใส่เลย 86 22.1 

รวม 388 100 
 

จากตารางที่ 4.17  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานสวมอุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อต้องท างานเสี่ยง  
ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง  คิดเป็นร้อยละ 91.2  
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ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกเช้า 
 

การมีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกเช้า 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม ี 123 31.7 
ไม่ม ี 265 68.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.18  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไมม่ีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุก
เช้าในที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 69.1   
ตารางที่ 4.19  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับอันตรายเนื่องจากการแต่งกายไม่
รัดกุม 
 

การได้รับอันตรายเนื่องจากการ       
แต่งกายไม่รัดกุม 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 129 33.2 
ไม่เคย 259 66.8 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.19  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยได้รับอันตรายเนื่องจากการแต่งกายไม่รัดกุม คิดเป็นร้อยละ 66.8 
 

ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความคิดเห็นถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใน
งานก่อสร้าง 
 

ความคิดเห็นถึงสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ขาดความรู้ความเข้าใจ 170 43.8 
ขาดประสบการณ์การท างาน 207 53.4 

สภาพแวดล้อมในการท างานไม่ด ี 11 2.8 
รวม 388 100 
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จากตารางที่ 4.20  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานคิดว่า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง เกิด จากการ ขาด
ประสบการณ์การท างาน คิดเป็นร้อยละ 53.4  
 

ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีการป้องกันการกระเด็นและตกหล่นของ
วัสดุก่อสร้างในสถานที่ท างาน 
 

การมีการป้องกันการกระเด็นและตก
หล่นของวัสดุก่อสร้างในสถานที่ท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีการป้องกัน 266 68.6 
ไม่มีการป้องกัน 120 30.9 

รวม 388 100 
 

จากตารางที่ 4.21  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งพบว่า ในสถานที่ท างาน ตนเอง มีการป้องกันการกระเด็นและตกหล่นของวัสดุ
ก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 68.6   
 

ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับอันตรายโดยมีสาเหตุมาจากการ
หล่น หรือหยอกล้อกับเพื่อนในขณะท างาน 
 

การได้รับอันตรายโดยมีสาเหตุมาจากการ
หล่น หรือหยอกล้อกับเพื่อนในขณะท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

บ่อย 16 4.1 
บางครั้ง 235 60.6 
ไม่เคยเลย 137 35.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.22  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานได้รับอันตรายโดยมีสาเหตุมาจากการหล่น หรือหยอกล้อกับเพื่อน
ในขณะท างานบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 60.6   
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ตารางที่ 4.23  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับอันตราย โดยมีสาเหตุจากท่านไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 
 

การได้รับอันตราย โดยมีสาเหตุจาก
ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 149 38.4 
ไม่เคย 239 61.6 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.23  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยได้รับอันตราย โดยมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 
คิดเป็นร้อยละ 61.6 
 

ตารางที่ 4.24  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัย 
 

การมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อ
ส่งเสริมความปลอดภัย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 190 49 
ไม่เคย 198 51 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.24  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยได้รับอันตราย โดยมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ 
คิดเป็นร้อยละ 51 
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ตารางที่ 4.25  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนความ
ปลอดภัยภายหลังการได้รับเข้าท างาน 
 

การได้รับการอบรมเพิ่มเติมในส่วนความ
ปลอดภัยภายหลังการได้รับเข้าท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 210 54.1 
ไม่เคย 178 45.9 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.25  พบว่าโดยส่วนมากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานเคย ได้รับการอบรม
เพิ่มเติมในส่วนความปลอดภัยภายหลังการได้รับเข้าท างาน คิดเป็นร้อยละ 54.1  
 

ตารางที่ 4.26  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย 
 

การมีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เคย 113 29.1 
ไม่เคย 275 70.9 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.26  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานไม่เคยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย  
คิดเป็นร้อยละ 70.9 
 

ตารางที่ 4.27  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีการรณรงค์กิจกรรม 5ส ในสถานที่
ท างาน 
 

การมีการรณรงค์กิจกรรม 5ส ใน
สถานที่ท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม ี 243 62.6 
ไม่ม ี 145 37.4 
รวม 388 100 

DPU



 

 

 
62 

จากตารางที่ 4.27  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีการรณรงค์กิจกรรม 5ส ในสถานที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 62.6   
 

ตารางที่ 4.28  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
ในสถานที่ท างาน 
 

การมีการแต่งต้ังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในสถานที่ท างาน 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

มี 236 60.8 
ไม่ม ี 151 38.9 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.28  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงาน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ท างาน  คิดเป็น
ร้อยละ 60.8   
 

ตารางที่ 4.29  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับอุบัติเหตุจ านวนคร้ัง ใน 1 เดือนที่
ผ่านมา 
 

การได้รับอุบัติเหตุจ านวนครั้ง           
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เคย 74 19 
1 - 5 ครั้ง 253 65.2 
6 - 10 ครั้ง 60 15.5 

มากกว่า 10 ครั้ง 1 0.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.29  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานพบว่าใน 1 เดือนที่ผ่านมาได้รับอุบัติเหตุ 1 - 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 65.2  
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ตารางที่ 4.30  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามการได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างานมาแล้วกี่
ช่ัวโมง 
 

การได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างาน
มาแล้วกี่ชั่วโมง 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตั้งแต่เร่ิมงาน 5 1.3 
1 - 3 ชม. 118 30.4 
4 - 6 ชม. 173 44.6 
7 - 9 ชม. 91 23.4 

มากกว่า 12 ชม. 1 0.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.30  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน  ได้รับ
อุบัติเหตุตั้งแต่เร่ิมงาน  คิดเป็นร้อยละ  1.3   ได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างานมาแล้ว  1 - 3 ชม. คิดเป็น
ร้อยละ  30.4  ได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างานมาแล้ว  4 - 6 ชม. คิดเป็นร้อยละ  44.6  ได้รับอุบัติเหตุ
หลังจากท างานมาแล้ว  7 - 9 ชม. คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ ได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างานมาแล้ว
มากกว่า 12 ชม. คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 

ตารางที่ 4.31  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามลักษณะของการท างานที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
 

ลักษณะของการท างาน 
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ยกขนย้ายสิ่งของ 141 36.3 
ดัด ตัด ตอก 98 25.3 

ส่งงาน หยิบช้ินงาน 126 32.5 
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์ 22 5.6 

อื่น ๆ 1 0.3 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.31  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน  ลักษณะของ
การท างานที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  ยกขนย้ายสิ่งของ  คิดเป็นร้อยละ  36.3  ดัด ตัด ตอก  คิดเป็นร้อยละ  
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25.3 ส่งงาน หยิบช้ินงาน คิดเป็นร้อยละ 32.5  ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  5.6  และ 
อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 

ตารางที่ 4.32  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามช่วงระยะเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานบ่อยที่สุด 
 

ช่วงระยะเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุ 
จากการปฏิบัติงานบ่อยที่สุด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

6.01 - 8.00 น. 1 0.3 
10.01- 12.00 น. 11 2.8 
12.01 - 14.00 น. 58 14.9 
14.01-16.00 น. 220 56.7 
16.01-18.00 น. 41 10.6 
18.01-20.00 น. 56 14.4 
20.01-22.00 น. 1 0.3 

รวม 388 100 
 

จากตารางที่ 4.32  พบว่า โดยส่วนมากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงาน มี ช่วงระยะเวลาที่ได้รับ
อุบัติเหตุช่วง 14.01-16.00 น.คิดเป็นร้อยละ 56.7   
 

ตารางที่ 4.33  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามสิ่งที่ท าให้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ 
 

สิ่งที่ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 
จากการเกิดอุบัติเหตุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา 50 12.9 
ตกจากที่สูง 12 3.1 
หกล้ม ลื่นล้ม 88 22.7 

ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก 141 36.3 
เครื่องจักรกระแทก หนีบ ตัด หรือบด 36 9.3 

วัตถุสิ่งของ กระแทก ทับ ตี 58 14.9 
ไฟฟ้าดูด/ช๊อต 3 0.8 

รวม 388 100 
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จากตารางที่ 4.33  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้าง 388 คน  สิ่งที่ท าให้ได้รับ
บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา  คิดเป็นร้อยละ  12.9   ตกจากที่สูง  คิด
เป็นร้อยละ 3.1 หกล้ม ลื่นล้ม คิดเป็นร้อยละ  22.7  ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก  คิดเป็นร้อยละ  36.3
เครื่องจักรกระแทก หนีบ ตัด หรือบด คิดเป็นร้อยละ 9.3  วัตถุสิ่งของ กระแทก ทับ ตี คิดเป็นร้อยละ 
14.9   และ ไฟฟ้าดูด/ช๊อต คิดเป็นร้อยละ 0.8 

 

ตารางที่ 4.34  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามบริเวณส่วนของร่างกายที่ได้รับอุบัติเหตุ 
 

บริเวณส่วนของร่างกายที่ได้รับ
อุบัติเหตุ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ศีรษะ 86 22.2 
ใบหน้า 21 5.4 
ตา 8 2.1 
มือ 89 22.9 

นิ้วมือ 49 12.6 
แขน 29 7.5 
ขา 47 12.1 
เท้า 27 7 
ล าตัว 32 8.2 
รวม 388 100 

 

จากตารางที่ 4.34  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้าง 388 คน  บริเวณส่วนของ
ร่างกายที่ได้รับอุบัติเหตุ  ศีรษะ  คิดเป็นร้อยละ 22.2  ใบหน้า คิดเป็นร้อยละ 5.4  ตา คิดเป็นร้อยละ 
2.1  มือ คิดเป็นร้อยละ 22.9  นิ้วมือ คิดเป็นร้อยละ 12.6  แขน คิดเป็นร้อยละ 7.5  ขา  คิดเป็นร้อยละ 
12.1  เท้า คิดเป็นร้อยละ 7  และ ล าตัว  คิดเป็นร้อยละ 8.2 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
66 

ตารางที่ 4.35  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามระดับอันตรายที่มีผลต่อร่างกายหรือการ
ปฏิบัติงานที่เคยได้รับหรือเคยเห็น   
 

ระดับอันตรายที่ร้ายแรงต่อร่างกายจากการ
ปฏิบัติงานที่ท่านเคยได้รับหรือเคยเห็น 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ตาย 112 28.9 
ทุพพลภาพหรือพิการ 1 0.3 
สูญเสียอวัยวะบางส่วน 20 5.2 
หยุดงานเกิน 3 วัน 220 56.7 
หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 35 9 

รวม 388 100 
 

จากตารางที่ 4.35  พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างคนงานก่อสร้างทั้งหมด 388 คน   โดยส่วน
มากกว่าคร่ึงหนึ่งของคนงานมีระดับอันตรายที่ร้ายแรงต่อร่างกายจากการปฏิบัติงานที่เคยได้รับหรือ
เคยเห็น  หยุดงานเกิน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ  56.7  
 

จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง     
จากข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับทางด้านภูมิหลังของบุคคล พบว่าคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
ช่วงอายุอยู่ที่ระหว่าง 21-40 ปี ซ่ึงอยู่ในวัยท างาน และมีการศึกษาน้อย   ส่วนมากมีสถานภาพโสด
และมีประสบการณ์น้อยกว่า ส่วนมากเป็นช่างปูนโดย และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย
ก่อนเข้าร่วมงานก่อสร้าง ไม่ทราบวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและจะคิดว่าตนเองมีความ
รอบคอบและไม่ใจร้อนในการท างาน และให้ความส าคัญกับเร่ืองความปลอดภัยในระดับมากที่สุด 
ส าหรับในด้านการกระท าด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมนั้น คนงาน รู้สึกหงุดหงิด เมื่อยล้า 
และปวดตามตัว หลังจากการท างาน ไม่เคยท างานทั้งๆ ที่ร่างกายยังไม่พร้อม     ไม่เคยเสพของมึน
เมาก่อนหรือขณะปฏิบัติงานมีการบ ารุงรักษาเครื่องมือในการท างานหลังจากใช้งานเสร็จ  สวม
อุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ เพียงบางครั้งเมื่อต้องท างานเสี่ยง ไม่มีการสอนหรือ
อบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกเช้าในที่ท างานไม่เคยได้รับอันตรายเนื่องจาก
การแต่งกายไม่รัดกุม   เคย ได้รับอันตรายบางครั้งโดยมีสาเหตุมาจากการหล่น หรือหยอกล้อกับ
เพื่อนในขณะท างาน แตไ่ม่เคยได้รับอันตรายโดยมีสาเหตุจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ  ได้รับ
การอบรมเพิ่มเติมในส่วนความปลอดภัยภายหลังการได้รับเข้าท างานไม่เคยมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย  มีการรณรงค์กิจกรรม 5ส ในสถานที่ท างาน   และ
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ส่วนมากก็ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานที่ท างาน  ในด้านการเกิดอุบัติเหตุ 
ภายใน 1 เดือนที่ผ่านมา เคยได้รับอุบัติเหตุ 1 - 5 ครั้ง  และได้รับอุบัติเหตุหลังจากท างานมาแล้ว       
4 - 6 ชม.  ลักษณะของการท างานที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ โดยส่วนมาก  คือ ยกขนย้ายสิ่งของ  ช่วง
ระยะเวลาที่ได้รับอุบัติเหตุส่วนมากจะเป็นช่วง  14.01-16.00 น. สิ่งที่ท าให้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุคือ การยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก  ด้านผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น พบว่า 
บริเวณส่วนของร่างกายที่ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด คือ มือ  และระดับอันตรายต่อร่างกายจากการ
ปฏิบัติงานที่เคยได้รับหรือเคยเห็นคือ หยุดงานเกิน 3 วันมากที่สุด 

 

4.2   การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของวิศวกร 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของวิศวกรว่าปัจจัย

ต่อไปนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากน้อยเพียงใดโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า เฉลี่ย
(Mean) และค่า ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย  (Standard Error of Mean) ซ่ึงผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยจ าแนกตามรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 
  

ตารางที่ 4.36  แสดงจ านวนเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ด้านปัจจัยสาเหตุ
เกิดจากคน 
 

1.ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากคน ค่าเฉลี่ย ค่า SD 
ระดับความ
คิดเห็น 

1.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย 3.82 0.44 มาก 

2.ปฏิบัติงานแทนผู้อื่นโดยไม่มีความช านาญในการใช้เครื่องมือ  
เครื่องจักร 

3.73 0.4 มาก 

3.วางสิ่งของเครื่องมือและช้ินงานในบริเวณปฏิบัติงาน 3.77 0.56 มาก 

4.ปฏิบัติงานนอกเหนือจากค าแนะน าของหัวหน้า 3.59 0.92 มาก 

5.ใช้เครื่องมือผิดประเภทและไม่ถูกวิธี 3.86 0.79 มาก 

6.ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น รองเท้านิรภัย  ฯลฯ 4.23 0.76 มากท่ีสุด 

7.ฝืนปฏิบัติงานในขณะท่ีร่ายกายอ่อนเพลียหรือเจ็บป่วย 3.77 0.47 มาก 

8.ขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน 3.77 0.85 มาก 

9.ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ 4.09 0.56  มากท่ีสุด 

10.เข้าไปในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีอันตราย  4.05 0.71 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.65 มาก 
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จากการศึกษาวิจัยข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากคน ของคนงานก่อสร้าง
ที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พบว่า โดยรวมวิศวกรมีความคิดเห็นให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่
เกิดจากคน อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87, SD = 0.65) ดังตารางที่ 4.36 
 

ตารางที่ 4.37  แสดงจ านวนเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ด้านปัจจัยสาเหตุ
เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ 
 

2.ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

11.โครงการไม่มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้แก่คนงาน 3.23 0.56 มาก 

12.โครงการมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรขณะท่ีเครื่องจักรก าลังท างาน 3.32 0.70 มาก 

13.โครงการไม่มีการสอนหรือแนะน าวิธีการท างานท่ีปลอดภัยให้กับ
คนงานก่อสร้าง 

3.41 1.11 มาก 

14.เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานตามความปลอดภัย 

3.64 0.91 มาก 

15.คนงานก่อสร้างไม่ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 

3.45 1.21 มาก 

16.ก่อนการท างานทุกครั้ง  ทางโครงการไม่มีการตรวจสภาพเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  

3.23 0.47 มาก 

17.เครื่องจักรมีสภาพช ารุด ไม่เหมาะแก่การใช้งาน 3.32 1.18 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.37 0.88 มาก 
 

จากการศึกษาวิจัยข้อมูลความคิดเห็น ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของ
เครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์  ของคนงานก่อสร้างที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พบว่า โดยรวม
วิศวกรมีความคิดเห็นให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่เกิดจาก ความบกพร่องของเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.37, SD = 0.88) ดังตารางที่ 4.37 
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ตารางที่ 4.38 แสดงจ านวนเฉลี่ย และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย ด้านปัจจัยด้านการ
จัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
 

3.ด้านปัจจัยด้านการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

18.คนงานก่อสร้างไม่ให้ความร่วมมือในองค์ประกอบต่างๆ ของระบบอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.45 0.93 มาก 

19.ไม่มีการฝึกอบรมให้แก่คนงานใหม่ในด้านความปลอดภัยก่อนการ
ปฏิบัติงาน 

3.27 0.97 มาก 

20.ไม่มีการจัดท าเอกสารเพ่ือการวางแผนป้องกันอันตราย 3.32 1.37 มาก 

21.ไม่มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยในการท างาน 3.18 1.01 มาก 

22.คนงานก่อสร้างไม่ได้รับการส่งเสริมจิตส านึกท่ีดีในด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

3.45 0.45 มาก 

23.เม่ือคนงานเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ไม่มีการด าเนินการสอบสวนถึง
สาเหตุ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ า 

3.41 0.63 มาก 

24.ไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุก 
1 เดือน 

3.14 1.08 มาก 

25.ไม่มีการด าเนินงานบอกกล่าวแนะน าด้านความปลอดภัยแก่คนงานทุก
วัน 

3.36 1.1 มาก 

26.ขาดการแนะน าการซ่อมบ ารุงและแนะน าคนงานในการใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

3.68 0.7 มาก 

27.คนงานไม่ได้รับการอบรมการท างานบนท่ีสูงเป็นพิเศษ  3.95 0.43 มาก 

28.คนงานไม่ได้รับการอบรมการใช้เครนเหนือศีรษะ 4.14 0.6 มากท่ีสุด 

29.คนงานไม่ได้รับการอบรมการท างานในท่ีอับอากาศ  3.82 0.54 มาก 

30.ขาดการรักษาบริเวณสภาพแวดล้อมท่ีท างานอย่างสม่ าเสมอ 4.05 0.71 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.56 0.81 มาก 
 

จากการศึกษาวิจัยข้อมูลความคิดเห็นด้านปัจจัยสาเหตุที่เกิดจาก การจัดการและ
สภาพแวดล้อมของคนงานก่อสร้างที่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พบว่า โดยรวมวิศวกรมีความคิดเห็น
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากการจัดการและสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก  
 (Mean = 3.56, SD = 0.81) ดังตารางที่ 4.38 
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จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ที่
ท างานอยู่ในโครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูงมากกว่า 16 ช้ันขึ้นไป จ านวน 22 โครงการ ที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษาถึงปัจจัย 3 ด้านได้แก่ ด้านปัจจัยสาเหตุที่
เกิดจากคน ด้านปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากการจัดการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม และด้าน ปัจจัย
สาเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์  และพบว่า โดยส่วนมาก
วิศวกรมีความคิดเห็นให้ความส าคัญทั้งสามด้านปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากคน ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจาก
ความบกพร่องของเครื่องจักรเครื่องมือ และอุปกรณ์ และการจัดการสภาพแวดล้อม ไว้มากเช่นกัน 
ซึ่งความส าคัญทางด้านปัจจัยสาเหตุ ได้ครอบคลุมถึงในเร่ืองต่างๆ ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.36 - 
4.38 
 

4.3   การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทและโครงการก่อสร้าง 

และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) ซ่ึงผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดย
จ าแนกตามรายละเอียดของข้อมูลดังนี ้
 

ตารางที่ 4.39  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่บริษัทมีการน าเอามาตรฐานใดบ้าง              

มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
 

มาตรฐานในงานด้านความปลอดภัย
ในการก่อสร้าง 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

มอก.18000 5 22.7 
5 ส. 13 59.1 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 4 18.2 
รวม 22 100 

 

จากตารางที่ 4.39  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ 
มากกว่าคร่ึงใช้มาตรฐาน 5 ส. คิดเป็นร้อยละ 59.1   
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ตารางที่ 4.40  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่บริษัทได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
คนงานก่อสร้างก่อนเข้าท างาน 
 

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการรับคนงาน
ก่อสร้างก่อนเข้าท างานหรือไม่ 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

มี 22 100 
ไม่มี 0 0 
รวม 22 100 

 

จากตารางที่ 4.40  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ มี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนงานก่อสร้างก่อนเข้าท างานทุกโครงการ 
 

ตารางที่ 4.41  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่บริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้กับคนงาน
ก่อสร้างที่เป็นพนักงานใหม่ ก่อนปฏิบัติงานหรือไม่ 
 

บริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้กับ 
คนงานก่อสร้างที่เป็นพนักงานใหม่  

ก่อนปฏิบัติงานหรือไม่ 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

มี 19 86.4 
ไม่มี 3 13.6 
รวม 22 100 

 

จากตารางที่ 4.41  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ 
มากกว่าคร่ึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับคนงานก่อสร้างที่เป็นพนักงานใหม่ ก่อนปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อย
ละ 86.4   
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ตารางที่ 4.42  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่บริษัทมีงบส าหรับการบริหารด้านความ
ปลอดภัยในโครงการไว้หรือไม่ 
 

บริษัทมีงบส าหรับการบริหารด้าน
ความปลอดภัยในโครงการไว้หรือไม่ 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

มี 22 100 
ไม่มี 0 0 
รวม 22 100 

 

จากตารางที่ 4.42  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ มี
งบส าหรับการบริหารด้านความปลอดภัยในโครงการ ทุกโครงการ 
 

ตารางที่ 4.43  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่บริษัทมีงบส าหรับการบริหารด้านความ
ปลอดภัยในโครงการไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมดของโครงการก่อสร้าง 
 

จ านวนงบของบริษัทส าหรับการ
บริหารด้านความปลอดภัยในโครงการ 

จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 

1 - 5% 6 27.3 
น้อยกว่า 1 % 16 72.7 

รวม 22 100 
 

จากตารางที่ 4.43  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ 
มากกว่าคร่ึงมีงบส าหรับการบริหารด้านความปลอดภัยในโครงการ  มีงบน้อยกว่า 1 %  คิดเป็นร้อย
ละ 72.7 
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ตารางที่ 4.44  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่คนงานก่อสร้างลักษณะอย่างไรที่บริษัท
ต้องการรับเข้าท างาน 
 

ลักษณะคนงานก่อสร้างที่บริษัท
ต้องการรับเข้าท างาน 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

อดทน 5 13.50 
ขยัน 7 18.92 

ไม่ติดส่ิงเสพติด และมึนเมา 3 8.11 
มีประสบการณ์ มีฝีมือ 7 18.92 

แข็งแรง 6 16.22 
คล่องแคล่วว่องไว ฉลาด ตอบสนองงานได้  3 8.11 

ซื่อสัตย์  2 5.41 
รอบคอบ ค านึงถึงความปลอดภัย 2 5.41 

มีความรับผิดชอบ 1 2.70 
มีวินัย 1 2.70 
รวม 37 100 

 

จากตารางที่ 4.44  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ
ลักษณะคนงานก่อสร้างที่บริษัทต้องการรับเข้าท างาน คือ อดทน คิดเป็นร้อยละ 13.50  ขยัน คิดเป็น
ร้อยละ 18.92  ไม่ติดส่ิงเสพติด และมึนเมา  คิดเป็นร้อยละ 8.11  มีประสบการณ์ มีฝีมือ  คิดเป็นร้อย
ละ 18.92  แข็งแรง  คิดเป็นร้อยละ 16.22   คล่องแคล่ วว่องไวฉลาด ตอบสนองงานได้   คิดเป็นร้อย
ละ 8.11  ซื่อสัตย์  คิดเป็นร้อยละ 5.41  มีความรอบคอบ ค านึงถึงความปลอดภัยในการท างาน  คิด
เป็นร้อยละ 5.41  มีความรับผิดชอบ  คิดเป็นร้อยละ 2.70   และ  มีวินัย  คิดเป็นร้อยละ 2.70 
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ตารางที่ 4.45  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามที่คนงานก่อสร้างลักษณะอย่างไรที่บริษัทไม่
ลักษณะของคนงานก่อสร้างที่โครงการฯ ที่ไม่ต้องการรับเข้าท างานต้องการรับเข้าท างาน 
 

ลักษณะคนงานก่อสร้างที่บริษัท 
ไม่ต้องการรับเข้าท างาน 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

ติดเหล้า/ติดยาเสพติด 10 37.04 
ขี้เกียจ  4 14.81 
ไม่มีวินัย  3 11.11 

คดโกง ไม่น่าไว้ใจ 3 11.11 
เช่ืองช้า ไม่แข็งแรง  3 11.11 
ไม่มีประสบการณ ์ 2 7.41 

ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจท างาน  2 7.41 
รวม 27 100 

 

จากตารางที่ 4.45  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการ ลักษณะคนงานก่อสร้างที่
บริษัทไม่ต้องการรับเข้าท างาน คือ ติดเหล้า/ติดยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ ขี้เกียจ  ไม่มีวินัย  คดโกง 
ไม่น่าไว้ใจ  เช่ืองช้า ไม่แข็งแรง  ไม่มีประสบการณ ์และ ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจท างาน   

 

ตารางที่ 4.46  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความคิดเห็นว่าสภาพแวดล้อมในการท างาน
ลักษณะใด ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
 

ลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

จัดวางของไม่เป็นระเบียบ 7 33.33 
ท างานในพื้นที่เสี่ยง เช่น ที่สูง 1 4.76 

ท างานในสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย  6 28.57 
เครื่องมืออุปกรณ์ช ารุด  2 9.53 
ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัย 2 9.53 

ขาดความรู้ในเร่ืองความปลอดภัย  1 4.76 
คนงานสภาพไม่พร้อมท างานเช่น เมา  1 4.76 

รวม 21 100 
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จากตารางที่ 4.46  พบว่า  จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด  22 โครงการ 
ลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง  คือ จัดวางของไม่เป็น
ระเบียบ  คิดเป็นร้อยละ 33.33  ท างานในพื้นที่เสี่ยง เช่น ที่สูง   คิดเป็นร้อยละ 4.76  ท างานใน
สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนฟ้าคะนอง  แสงสว่างไม่เพียงพอ   คิดเป็นร้อยละ 28.57  
เครื่องมืออุปกรณ์ช ารุด  คิดเป็นร้อยละ 9.53  ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัย คิดเป็นร้อยละ 9.53 ขาดความรู้
ในเร่ืองความปลอดภัย   คิดเป็นร้อยละ 4.76  มีเสียงดัง   คิดเป็นร้อยละ 4.76   และ คนงานอยู่ใน
สภาพไม่พร้อมท างาน เช่น เมา  คิดเป็นร้อยละ 4.76 
 

ตารางที่ 4.47  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความคิดเห็นว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใน
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดมาจากสาเหตุใด 
 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ
ก่อสร้างส่วนใหญ ่

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

ความประมาท 16 51.60 
ขาดมาตรการป้องกันจากผู้คุมงาน 3 9.68 

ไม่ท าตามกฎข้อบังคับ 2 6.45 
ความอ่อนล้า 2 6.45 

สภาพแวดล้อม เช่น อากาศร้อน 1 3.23 
ขาดความรู้ 3 9.68 

ขาดอุปกรณ์ป้องกัน 1 3.23 
ไม่มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักร 2 6.45 

คนงานอยู่ในสภาพไม่พร้อมท างาน  1 3.23 
รวม 31 100 

 

จากตารางที่ 4.47  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจาก ความประมาท  คิดเป็นร้อยละ 51.60  
ขาดมาตรการป้องกันจากผู้คุมงาน  คิดเป็นร้อยละ 9.68  ไม่ท าตามกฎข้อบังคับ  คิดเป็นร้อยละ 6.45 
ความอ่อนล้า  คิดเป็นร้อยละ 6.45  สภาพแวดล้อม เช่น อากาศร้อน  คิดเป็นร้อยละ 3.23 ขาดความรู้  
คิดเป็นร้อยละ 9.68  ขาดอุปกรณ์ป้องกัน   คิดเป็นร้อยละ 3.23 ไม่มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครื่องจักร คิดเป็นร้อยละ 6.45  คนงานอยู่ในสภาพไม่พร้อมท างาน คิดเป็นร้อยละ 3.23 
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ตารางที่ 4.48  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ จ าแนกตามความคิดเห็นส าหรับผลกระทบในการเกิด
อุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างแต่ละครั้ง 
 

ผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุในโครงการ
ก่อสร้างแต่ละครั้ง 

จ านวน (ครั้ง) ร้อยละ 

ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย 10 34.48 
ด้านช่ือเสียง 2 6.90 

ท าให้แรงงานเสียขวัญ 4 13.79 
ความคืบหน้าในงานล่าช้า 13 44.83 

รวม 29 100 
 

จากตารางที่ 4.48  พบว่า จากข้อมูลของบริษัทโครงการก่อสร้างทั้งหมด 22 โครงการ
ผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างแต่ละครั้ง คือ ค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย   
คิดเป็นร้อยละ 34.48ด้านช่ือเสียง  คิดเป็นร้อยละ 6.90  ท าให้แรงงานเสียขวัญ  คิดเป็นร้อยละ 13.79  
และ  ความคืบหน้าในงานล่าช้า  คิดเป็นร้อยละ 44.83   
 

จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ที่
ท างานอยู่ในโครงการก่อสร้างที่มีขนาดความสูงมากกว่า 16 ช้ันขึ้นไป จ านวน 22 โครงการ ที่ก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จาก ข้อมูลของบริษัท  โครงการก่อสร้าง   พบว่า 
โดยส่วนมากโครงการก่อสร้าง มีการน าเอา  5 ส.  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความ
ปลอดภัยในการก่อสร้างมากที่สุด และทุกโครงการฯ มีการคัดเลือกคนงานก่อสร้างก่อนเข้าท างาน 
ทุกโครงการ มีการอบรมให้กับ คนงานก่อสร้างที่เป็นพนักงานใหม่ และส่วนมากมีงบ ส าหรับการ
บริหารด้านความปลอดภัยในโครงการไว้ประมาณน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์   ของงบทั้งหมดของ
โครงการก่อสร้า ง ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองของลักษณะของคนงานก่อสร้างที่
โครงการฯ ต้องการรับเข้าท างานอันดับแรกได้แก่ ขยัน มีประสบการณ์และมีฝีมือ รองลงมาได้แก่ 
แข็งแรงและอดทน ไม่เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมา มีความคล่องแคล่วว่องไว ฉลาด สามารถ
ตอบสนองงานได้ มีความซื่อสัตย์ มีความรอบคอบในการท างาน ค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ท างาน มีความรับผิดชอบและมีวินัย และในเร่ืองของลักษณะของคนงานก่อสร้างที่โครงการฯ ที่ไม่
ต้องการรับเข้าท างานอันดับแรกได้แก่ คนที่ติดเหล้า ติดยาเสพติด รองลงมาได้แก่ ขี้เกียจ ไม่มีวินัย 
คดโกงไม่น่าไว้ใจ เช่ืองช้า ไม่แข็งแรง ไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ตั้งใจท างาน 
ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุใน
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งานก่อสร้าง อันดับแรกได้แก่  จัดวางของวัสดุก่อสร้างไม่เป็นระเบียบ วางระเกะระกะ รองลงมา
ได้แก่ การท างานในสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย เช่น ฝนฟ้าคะนอง แสงสว่างไม่เพียงพอ เครื่องมือ
อุปกรณ์ช ารุด ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัย ขาดความรู้เร่ืองความปลอดภัย มีเสียงดัง ท างานอยู่ในสถานที่
เสี่ยง เช่น ที่สูง และคนงานอยู่ในสภาพไม่พร้อมท างาน ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ือง
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่  อันดับแรกได้แก่  ความประมาท รองลงมา
ได้แก่ การขาดมาตรการป้องกันจากผู้คุมงาน  และขาดความรู้  ไม่ท าตามกฎระเบียบข้อบังคับ จาก
ความอ่อนล้า ไม่มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ขาดอุปกรณ์
ป้องกัน และคนงานอยู่ในสภาพ ไม่พร้อมท างาน ส าหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ือง
ผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างแต่ละครั้ง  ผลกระทบอันดับแรกได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลและค่าชดเชย รองลงมาได้แก่ ความคืบหน้าในงานล่าช้า ท าให้แรงงานเสียขวัญ และมี
ความเสื่อมเสียทางด้านช่ือเสียง  

จากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ จากผลการวิจัยที่ได้จาก คนงานก่อสร้าง วิศวกร และ
ผู้บริหารโครงการ พบว่า ปัจจัยสาเหตุส่วนใหญ่ในคนงานก่อสร้างเร่ิมมาจากตัวบุคคลเอง คือ จาก
การขาดประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยส่งผลท าให้การกระท าที่เสี่ยงภัยมี
มากขึ้น เช่น ไม่แต่งตัวรัดกุม ไม่ยอมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หยอกล้อเล่นกันในขณะ
ปฏิบัติงาน และตัวคนงานก่อสร้างเองส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นใน
ด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกัน ซึ่งตรงกับผลของความเห็นของวิศวกร ที่ว่าด้วยปัจจัยสาเหตุ
ส่วนมากมาจากคนและสภาพแวดล้อม ในขณะที่ทุกโครงการก่อสร้างมีการฝึกอบรมเร่ืองความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่ แต่ผลออกมาที่ได้คือ คนงานก่อสร้างกลับรู้สึกว่าไม่มีความรู้พื้นฐาน
และไม่ทราบวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจจะแสดงไปถึงระบบการฝึกอบรมพนักงานที่
อาจจะยังไม่ค่อยดีนัก และในการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมนี้ หากว่าระดับพนักงานขึ้นไป 
พยายามที่จะปรับปรุงแต่ถ้าหากคนงานไม่ค่อยยอมรับ ไม่ยอมท าความเข้าใจก็ย่อมจะส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้น และหากเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับตัวบุคคลแล้ว ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับโครงการ
ก่อสร้างตามมาคือ เสียค่าใช้จ่าย เสื่อมเสียช่ือเสียงและ ขาดคนงานซึ่งส่งผลท าให้งานล่าช้า ตามไป
ด้วย 
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4.4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัย กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยกับ ผลของความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตาราง โดยจ าแนกตามรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 
       4.4.1  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกาย
หรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสัมพันธ์ กล่าวคือ เพศกับผลของการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าเพศมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน และพบว่าเพศชายได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมากที่สุด และผลที่ได้รับจากการเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดคือหยุดงานเกิน 3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.49 - 4.51 
 

ตารางที่ 4.49   แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามเพศ และการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพศ 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

ชาย 
จ านวน 98 1 14 177 30 320 
ร้อยละ 25.26 0.26 3.61 45.62 7.73 82.47 

หญิง 
จ านวน 14 0 6 43 5 68 
ร้อยละ 3.61 0.00 1.55 11.08 1.29 17.53 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 
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ตารางที่ 4.50  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของเพศกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6.007a 4 0.199 

Likelihood Ratio 6.106 4 0.191 
Linear-by-Linear Association 2.177 1 0.14 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่  4.51  ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างเพศกับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
0.858 4 0.215 1.506 0.2 
54.572 383 0.142   
55.43 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า a ที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.00 มีค่าน้อยกว่า a =0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 :การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีเพศต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีเพศต่างกัน แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  

แสดงว่า    
  ปฏิเสธสมมติฐานรอง  H1  
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  แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีเพศต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน 
       4.4.2  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกาย
หรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสัมพันธ์ กล่าวคือ อายุกับผลของการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าอายุมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน และพบว่าช่วงอายุ 21 - 25 ปีได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมากที่สุด และผลที่ได้รับ
จากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือหยุดงานเกิน 3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.52 - 4.54 
 

ตารางที่ 4.52  แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามอายุ และการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการ
ปฏิบัติงาน 
 

อายุ 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

ต่ ากว่า 15 
ปี 

จ านวน 3 0 0 2 0 5 
ร้อยละ 0.77 0.00 0.00 0.52 0.00 1.29 

15 - 20 ปี 
จ านวน 22 0 1 39 0 62 
ร้อยละ 5.67 0.00 0.26 10.05 0.00 15.98 

21 - 25 ปี 
จ านวน 35 1 4 61 5 106 
ร้อยละ 9.02 0.26 1.03 15.72 1.29 27.32 

26 - 30 ปี 
จ านวน 22 0 4 46 9 81 
ร้อยละ 5.67 0.00 1.03 11.86 2.32 20.88 

31 - 40 ปี 
จ านวน 19 0 8 52 15 94 
ร้อยละ 4.90 0.00 2.06 13.40 3.87 24.23 

40 ปี ขึ้นไป 
จ านวน 11 0 3 20 6 40 
ร้อยละ 2.84 0.00 0.77 5.15 1.55 10.31 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.70 9.02 100 
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ตารางที่ 4.53  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของอายุกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 32.034a 24 0.126 

Likelihood Ratio 37.49 24 0.039 
Linear-by-Linear Association 0.539 1 0.463 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่ 4.54   ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างอายุกับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
48.442 4 12.111 0.482 0.749 
9624.31 383 25.129   
9672.753 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า aที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.02 มีค่าน้อยกว่า a=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีช่วงอายุต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีช่วงอายุต่างกัน แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้มากกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  

แสดงว่า     
  ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H1  
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  ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีช่วงอายุต่างกัน ไม่
แตกต่างกัน 
 4.4.3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการได้รับอุบัติเหตุที่มี
ผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลไม่มี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ระดับการศึกษากับผลของการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการ
ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่าระดับการศึกษาไม่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน และพบว่าคนงานก่อสร้างที่มีการศึกษาน้อยจะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด ผลที่ได้รับจาก
การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.55 - 4.57 
 

ตารางที่ 4.55  แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามระดับการศึกษา และการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อ
ร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

ระดับการศึกษา 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

ไม่ได้เรียนหนังสือ 
จ านวน 4 0 1 14 0 19 
ร้อยละ 1.03 0.00 0.26 3.61 0.00 4.90 

ประถมปีที่ 1 - 6 
จ านวน 63 0 12 120 14 209 
ร้อยละ 16.24 0.00 3.09 30.93 3.61 53.87 

มัธยมปีที่ 1 - 3 
จ านวน 30 0 7 74 20 131 
ร้อยละ 7.73 0.00 1.80 19.07 5.15 33.76 

มัธยมปีที่ 4 - 6 
จ านวน 3 0 0 2 0 5 
ร้อยละ 0.77 0.00 0.00 0.52 0.00 1.29 

ปวช. หรือ ปวส. 
จ านวน 12 1 0 10 1 24 
ร้อยละ 3.09 0.26 0.00 2.58 0.26 6.19 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 
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ตารางที่ 4.56  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของระดับการศึกษา กับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผล
ต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 36.235a 16 0.003 

Likelihood Ratio 28.717 16 0.026 
Linear-by-Linear Association 1.665 1 0.197 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่  4.57    ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างระดับการศึกษากับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
10.364 4 2.591 3.561 0.01 
278.636 383 0.728   

289 387    
 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า a ที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.01 มีค่าน้อยกว่า a=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่าน้อยกว่าค่า

ระดับนัยส าคัญ aที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน แตกต่างกันอย่างน้อย

หนึ่งกลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  

แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0  
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ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
กันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
 4.4.4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อ
ร่างกายหรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ กล่าวคือ สถานภาพกับผลของการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าสถานภาพมีผลก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และพบว่าคนงานก่อสร้างที่มีสถานภาพโสดจะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด 
ผลที่ได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่        
4.58 - 4.60 
 

ตารางที่ 4.58   แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามสถานภาพ และการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกาย
หรือการปฏิบัติงาน 
 

สถานภาพ 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

โสด 
จ านวน 63 1 12 128 24 228 
ร้อยละ 16.24 0.26 3.09 32.99 6.19 58.76 

สมรส 
จ านวน 35 0 8 78 10 131 
ร้อยละ 9.02 0.00 2.06 20.10 2.58 33.76 

ม่าย /หย่า / 
แยกกันอยู่ 

จ านวน 14 0 0 14 1 29 
ร้อยละ 3.61 0.00 0.00 3.61 0.26 7.47 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 
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ตารางที่ 4.59  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของสถานภาพกับการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อ
ร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 10.298a 12 0.59 

Likelihood Ratio 11.975 12 0.448 
Linear-by-Linear Association 0.137 1 0.711 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่  4.60  ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างสถานะกับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
18.882 4 4.72 0.188 0.95 

9618.775 383 25.114   
9637.657 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้มากกว่า a ที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.81 มีค่ามากกว่า a=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่ไม่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 :การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีสถานะต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีสถานะต่างกัน แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  

แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานรอง  H1  
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แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีสถานะต่างกัน ไม่แตกต่าง
กัน 
 4.4.5  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างาน กับผลของการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การท างาน กับการได้รับ
อุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ กล่าวคือ ประสบการณ์การท างานกับผลของการได้รับ
อุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
แสดงว่าประสบการณ์การท างานมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และพบว่าคนงาน
ก่อสร้างที่มีประสบการณ์การท างาน  1 - 5 ปี ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด ผลที่ได้รับจากการเกิด
อุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.61 - 4.63 
 

ตารางที่ 4.61  แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และการได้รับอุบัติเหตุที่มี
ผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

ประสบการณ์การท างาน 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือพิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 
วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

ไม่มีประสบการณ ์
จ านวน 24 0 5 74 11 114 
ร้อยละ 6.19 0.00 1.29 19.07 2.84 29.38 

น้อยกว่า 1 ปี 
จ านวน 20 0 8 56 13 97 
ร้อยละ 5.15 0.00 2.06 14.43 3.35 25.00 

1 - 5 ปี 
จ านวน 43 1 7 68 10 129 
ร้อยละ 11.08 0.26 1.80 17.53 2.58 33.25 

6 - 10 ปี 
จ านวน 18 0 0 17 0 35 
ร้อยละ 4.64 0.00 0.00 4.38 0.00 9.02 

ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 7 0 0 5 1 13 
ร้อยละ 1.80 0.00 0.00 1.29 0.26 3.35 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 
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ตารางที่ 4.62  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของประสบการณ์การท างาน กับการได้รับ
อุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 31.319a 20 0.051 

Likelihood Ratio 35.557 20 0.017 
Linear-by-Linear Association 0.117 1 0.733 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่  4.63  ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างประสบการณ์การท างานกับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
15.715 4 3.929 0.154 0.961 

9761.801 383 25.488   
9777.515 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้มากกว่า aที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.73 มีค่ามากกว่าa=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่ไม่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน แตกต่างกันอย่าง

น้อยหนึ่งกลุ่ม 
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*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  
แสดงว่า   ปฏิเสธสมมติฐานรอง  H1  
แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีช่วงอายุต่างกัน ไม่แตกต่าง
กัน 
 4.4.6  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน  กับผลของการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน กับการ
ได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดง
ว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน กับผลของการได้รับ
อุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กัน แสดงว่า จ านวนชั่วโมงการ
ท างานต่อวันไม่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และพบว่าคนงานก่อสร้างที่ท างานวันละ 
8 ช่ัวโมง ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด ผลที่ได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วัน
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.64 - 4.66 
 

ตารางที่ 4.64   แสดงจ านวนร้อยละจ าแนก ตามจ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน  และการได้รับ
อุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

ช่ัวโมงการท างานต่อวัน 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพล

ภาพหรือ
พิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

น้อยกว่า 8 ชม. 
จ านวน 9 0 0 14 1 24 
ร้อยละ 2.32 0.00 0.00 3.61 0.26 6.19 

8 ชม. 
จ านวน 93 0 13 185 34 325 
ร้อยละ 23.97 0.00 3.35 47.68 8.76 83.76 

9 - 12 ชม. 
จ านวน 10 1 7 21 0 39 
ร้อยละ 2.58 0.26 1.80 5.41 0.00 10.05 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 
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ตารางที่ 4.65  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของ จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน  กับการ
ได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 32.536a 12 0.001 

Likelihood Ratio 27.59 12 0.006 
Linear-by-Linear Association 0.644 1 0.422 

N of Valid Cases 388   
 

ตารางที่  4.66  ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างจ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน กับการได้รับ
อุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
2.992 4 0.748 3.048 0.02 
93.977 383 0.245   
96.969 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า aที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.01 มีค่าน้อยกว่าa=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานที่ต่างกัน ไม่แตกต่าง
กัน 

H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีจ านวนชั่วโมงการท างานที่ต่างกัน แตกต่างกัน
อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 

DPU



 

 

 
90 

*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  
แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0  
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความแตกต่าง
กันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
 4.4.7  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาในการท างานกับผลของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาในการท างานกับการได้รับอุบัติเหตุ
ที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Chi-Square มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าข้อมูลมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ กล่าวคือ ช่วงเวลา กับผลของการได้รับอุบัติเหตุที่มีผลต่อ
ร่างกายหรือการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กัน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่า ช่วงเวลา
ในการท างานมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และพบว่าช่วงเวลาที่คนงานก่อสร้างได้รับ
อุบัติเหตุมากที่สุดคือ เวลา 14.01-16.00 น. ผลที่ได้รับจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน  
3 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.67 - 4.69 
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ตารางที่ 4.67  แสดงจ านวนร้อยละจ าแนกตามช่วงเวลาในการท างาน และการได้รับอุบัติเหตุที่มีผล 
 

ช่วงเวลาในการท างาน 

อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 

ตาย 
ทุพลภาพ
หรือ
พิการ 

สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่วน 

หยุดงาน
เกิน 3 วัน 

หยุดงาน
ไม่เกิน 3 
วัน 

รวม 

06.01- 
08.00 น. 

จ านวน 0 0 0 1 0 1 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 0.26 

10.01- 
12.00 น. 

จ านวน 3 0 0 4 4 11 
ร้อยละ 0.77 0.00 0.00 1.03 1.03 2.84 

12.01- 
14.00 น. 

จ านวน 5 0 4 35 14 58 
ร้อยละ 1.29 0.00 1.03 9.02 3.61 14.95 

14.01- 
16.00 น. 

จ านวน 70 1 10 126 13 220 
ร้อยละ 18.04 0.26 2.58 32.47 3.35 56.70 

16.01- 
18.00 น. 

จ านวน 7 0 6 26 2 41 
ร้อยละ 1.80 0.00 1.55 6.70 0.52 10.57 

18.01- 
20.00 น. 

จ านวน 27 0 0 28 1 56 
ร้อยละ 6.96 0.00 0.00 7.22 0.26 14.43 

20.01- 
22.00 น. 

จ านวน 0 0 0 0 1 1 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 

รวม 
จ านวน 112 1 20 220 35 388 
ร้อยละ 28.87 0.26 5.15 56.7 9.02 100 

 

ตารางที่ 4.68  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพันธ์ของช่วงเวลาในการท างานกับการได้รับอุบัติเหตุ
ที่มีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงาน 
 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 72.778a 24 0 

Likelihood Ratio 65.097 24 0 
Linear-by-Linear Association 14.679 1 0 

N of Valid Cases 388   
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ตารางที่  4.69  ผลการทดสอบสมติฐานระหว่างช่วงเวลาในการท างานกับการได้รับอุบัติเหตุ 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
21.157 4 5.289 5.667 0.00 
357.482 383 0.933   
378.639 387    

 

สมมติฐาน 
H0: ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
H1: มีอย่างน้อย 2 กลุ่มที่ทัศนคติในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
จะปฏิเสธสมมติฐาน H0  ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้มากกว่า a ที่ก าหนด (a=0.05) 
ค่าความน่าจะเป็น Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ 0.09 มีค่ามากกว่า a=0.05  
จึงยอมรับสมมติฐาน : ความแปรปรวนของทัศนคติในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน 
*สรุปได้ว่า : ถ้า ค่าความน่าจะเป็น หรือ Sig ที่โปรแกรมค านวณได้ มีค่ามากกว่า ค่า

ระดับนัยส าคัญ a ที่ก าหนด แสดงว่าข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีความแปรปรวน หรือ การกระจายที่ไม่
แตกต่างกัน 
จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

H0 :การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีจ านวนท างาน/วันต่างกัน ไม่แตกต่างกัน 
H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่มีจ านวนท างาน/วันต่างกัน แตกต่างกันอย่างน้อย

หนึ่งกลุ่ม 
*ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0 ถ้าค่า Sig ที่ค านวณได้น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญ a = 0.05  

แสดงว่า  
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  H0  

ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : การได้รับอุบัติเหตุของคนงานที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา
ต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 
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จากการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างโดย
การทดสอบค่า Chi-Square ผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ กับผลของการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า โดยส่วนมากเพศชายจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง
เพราะว่าในโครงการก่อสร้างส่วนมากเป็นเพศชาย  ซึ่งท างาน มีความเสี่ยง ที่จะได้รับอันตราย
มากกว่าเพศหญิง เพราะหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องท างานเสี่ยงๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนมากคนงาน
ก่อสร้างที่เป็นเพศหญิงจะเป็นพวกแรงงานทั่วไป ซ่ึงไม่ต้องท างานที่เสี่ยงภัยมากนักและระดับ
อุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานคือ หยุดงานเกิน 3 วัน ผลความสัมพันธ์ระหว่าง
อายุ กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่มีผลก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ โดยส่วนมากคนงานก่อสร้างที่มีอายุที่อยู่ในวัยท างานคือตั้งแต่ 21-40 ปี อาจจะได้รับ
มอบหมายให้ท างานที่เสี่ยงภัยกว่าระดับอายุอื่นๆ มีผลท าให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด และผลที่ได้รับ
จากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ หยุดงานเกิน 3 วันผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
การศึกษา กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสรุปได้ว่าระดับการศึกษาไม่มีผลก่อให้เกิด
อุบัติเหตุ  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า สถานภาพมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน และโดยส่วนมาก
คนงานก่อสร้างที่มีสถานภาพโสด จะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด และระดับอุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อ
ร่างกายหรือการปฏิบัติงานคือ หยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่งอาจะเป็นเพราะว่าคนงานก่อสร้างที่มี
สถานภาพโสดมีความเสี่ยงภัยกว่าคนงานก่อสร้างที่มีครอบครัวหรือเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้ว 
เพราะว่าคนโสดไม่มีภาระ พันธะใดๆ ให้เป็นห่วงมากนัก เวลาปฏิบัติงานจึงไม่ค่อยค านึงถึงผลที่จะ
ตามมาว่า จะเกิดเหตุรุนแรงอะไรตามมาเท่าใดนัก พวกที่มีครอบครัวจะคิดถึงภาระผูกพัน จึงมัก
ตระหนักถึงส่ิงที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนที่จะท างานเสี่ยง ต่างๆ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสบการณ์การท างาน กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่าประสบการณ์การ
ท างานมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยส่วนมากคนงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์
น้อยๆ จะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด และระดับอุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานคือ 
หยุดงานเกิน 3 วัน ผู้ที่มีประสบการณ์น้อย มีความเสี่ยงภัยมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 
เพราะคนงานก่อสร้างที่เคยผ่านงานมาแล้วจะเคยพบเคยเห็นความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น
มาแล้ว จึงท าให้พวกเค้ามีความระวังภัยมากกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อย 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน  กับผลของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน ไม่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ กับผลของการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน สรุปได้ว่า ช่วงเวลาใน การท างานมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
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ปฏิบัติงานโดยส่วนมากคนงานก่อสร้างที่ท างานช่วง 14.01-16.00 น. จะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด 
และระดับอุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานคือ หยุดงานเกิน 3 วัน ช่วงเวลาตอน
บ่าย เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงในการท างานมากที่สุด จะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คนงานได้ผ่านการ
ท างานมาแล้วแต่เช้า อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า อ่อนเพลีย และเป็นช่วงที่แดดร้อนมาก
ที่สุดของวัน ซึ่งต้องมีการระบายความล้าบ้าง ไม่เช่นนั้น หากปล่อยให้ความล้าสะสมในร่างกายมาก
ขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 
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บทที่ 5   

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง ”  ในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการ
ท างานของคนงานก่อสร้างที่ส่งผลท าให้เกิดการได้รับอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานขึ้น และ
ข้อมูล ความคิดเห็นของบริษัท โครงการก่อสร้างและวิศวกรก่อสร้าง เพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทาง  
ในการเตรียมความ พร้อมเร่ืองความปลอดภัยในการท างานของคนงาน ก่อสร้างส าหรับโครงการ
ก่อสร้างอื่นๆ ในอนาคต ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดสอบแบบสอบถามในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มของคนงานก่อสร้าง กลุ่มของวิศวกรก่อสร้าง และกลุ่มของบริษัท โครงการก่อสร้าง ซ่ึงจาก
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของคนงานก่อสร้าง ใน 5 ด้านตามหลักทฤษฎี โดมิโน ได้แก่ ภูมิหลังของ
บุคคล ความบกพร่องของตัวบุคคล การกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย การ
เกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บและการสูญเสีย โดยผลจากแบบสอบถามของคนงานก่อสร้าง
พบว่า ในด้านภูมิหลังของบุคคลนั้น คนงานก่อสร้างเป็นจ านวนมากที่มีระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานน้อยซึ่งก็ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างก่อน
การเข้าร่วมงานด้วย ซ่ึงก็ถือว่า เป็นคุณสมบัติที่ไม่ดี  และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  
ในด้านความบกพร่องของตัวบุคคล คนงานก่อสร้างส่วนมากไม่ทราบวิธีปฏิบัติเพื่อการป้องกัน
อุบัติเหตุ จะคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการท างานแล้ว และไม่ใจร้อนในการท างาน แต่ยอด
ของการเกิดอุบัติเหตุยังสูง ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึกของคนงานที่คิดว่าตนเองมีความรอบคอบซึ่ง
อาจจะมาจากสาเหตุที่คนงาน ชะล่าใจ โดยที่การท างานของคนงานก่อสร้างแท้ที่จริงแล้วยังไม่ดีนัก 
ส าหรับเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ ด้านการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 
คนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ รู้สึกว่าตนเองรู้สึกหงุดหงิด เมื่อล้าและปวดตามตัวจากการท างาน ไม่ค่อย
ใส่ใจในการสวมใส่อุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่างๆ เมื่อต้องท างานเสี่ยง และเคยได้รับ
อันตรายจากการหยอกล้อเล่นกันกับเพื่อนขณะปฏิบัติงาน และที่ท างานก็ไม่ได้ให้ความสนใจใน
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การอบรมเร่ืองความปลอดภัยในทุกเช้าอีกด้วย คนงานส่วนมากก็ไม่มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น  การเกิด
อุบัติเหตุของคนงาน ใน 1 เดือนที่ผ่านมาคนงานส่วนมากได้รับอุบัติเหตุ และช่วงระยะเวลาที่ได้รับ
อุบัติเหตุ เป็นช่วงบ่ายซึ่งผ่านจากการท างานช่วงเช้ามาแล้ว อาจจะด้วยสภาพอากาศร้อนจึงท าให้
คนงานอ่อนเพลีย อ่อนล้า จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น การบาดเจ็บและผลของการได้รับอุบัติเหตุ 
ส่วนมากคนงานจะได้รับอุบัติเหตุที่มือสืบเนื่องมาจากการยกเคลื่อนย้ายของหนัก และผลของการ
เกิดอุบัติเหตุส่วนมากจะหยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง คนงานก็จะหยุดการ
ท างานมามุงดู หากรุนแรงมาก คนงานก็จะเสียขวัญ ส่งผลท าให้การท างานล่าช้า เสื่อมเสียช่ือเสียง
และเกิดค่าใช้จ่ายตามมา เป็นต้น ซ่ึงภูมิหลังและความบกพร่องของบุคคลนั้นไม่สามารถเข้าไป
บังคับควบคุมได้ แต่หากมีการป้องกันและควบคุมโดยการก าจัดการกระท าหรือสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น  และจากแบบสอบถามของกลุ่มของวิศวกร
ก่อสร้างก็ได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยสาเหตุที่เกิดจากคนและปัจจัยสาเหตุที่เกิดจาก การจัดการและ
สภาพแวดล้อม ไว้มากด้วยเช่นกัน และในส่วนของบริษัทและโครงการก่อสร้างนั้น พบว่าโดย
ส่วนมากทุกโครงการมีการคัดเลือกคนงานก่อสร้างก่อนเข้าท างาน และมีการอบรมให้กับ คนงาน
ก่อสร้างที่เป็นพนักงานใหม่ ก่อนปฏิบัติงาน  และส่วนมากใช้ 5 ส.ในการเป็นมาตรฐานความด้าน
ความปลอดภัย ซ่ึงบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอ จึงอาจจะเป็นสาเหตุให้คนงานยังไม่เข้าใจ และยังไม่
ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยมากนัก จึงอาจจะให้มีการทดลองน ามาตรฐานความปลอดภัย
อื่นๆ เข้ามาใช้ ในงานวิจัยช้ินต่อไป 

จากผลการสรุปการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการทดสอบค่า Chi-Square ระหว่างตัว
ปัจจัย กับผลของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานนั้น สามารถสรุปได้ว่าเพศมีความสัมพันธ์ท าให้
เกิดอุบัติเหตุ เพราะว่าผลที่ได้นั้น คนงานมากกว่า 80% เป็นเพศชายและเพศชายจะได้รับมอบหมาย
งานที่เส่ียงภัยมากกว่าเพศหญิง   และในเร่ืองของอายุ สามารถสรุปได้ว่าอายุเป็นปัจจัยที่มีผล
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากผลการวิจัยพบว่าอายุในช่วง 25-40 ปี เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด  ในเร่ืองของ
ระดับการศึกษานั้นไม่มีความสัมพันธ์ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ในเร่ืองของสถานภาพของคนงานก่อสร้าง
นั้น สามารถสรุปได้ว่า สถานภาพโสดมีความสัมพันธ์ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะว่าคนโสดมีความ
เสี่ยงภัยกว่าคนงานก่อสร้างที่มีครอบครัวหรือเคยผ่านชีวิตครอบครัวมาแล้ว เพราะว่าคนโสดไม่มี
ภาระ พันธะใดๆ ให้เป็นห่วงมากนัก เวลาปฏิบัติงานจึงไม่ค่อยค านึงถึงผลที่จะตามมาว่า จะเกิดเหตุ
รุนแรงอะไรตามมาเท่าใดนัก พวกที่มีครอบครัวจะคิดถึงภาระผูกพัน จึงมักตระหนักถึงส่ิงที่จะ
เกิดขึ้นตามมาก่อนที่จะท างานเสี่ยง ต่างๆ ในเร่ืองของประสบการณ์การท างานนั้น สามารถสรุปได้
ว่า ประสบการณ์การท างานมีความสัมพันธ์ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะผู้ที่มีประสบการณ์น้อย มีความ
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เสี่ยงภัยมากกว่าผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า เพราะคนงานก่อสร้างที่เคยผ่านงานมาแล้วจะเคยพบเคย
เห็นความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว จึงท าให้พวกเค้ามีความระวังภัยมากกว่าผู้ที่ไม่มี
ประสบการณ์หรือผู้ที่มีประสบการณ์น้อย ในเร่ืองของจ านวนชั่วโมงในการท างานต่อวัน สรุปได้ว่า
จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน ไม่มีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน  และในเร่ืองของ
ช่วงเวลาในการท างาน สามารถสรุปได้ว่า ช่วงเวลาในการท างานมีผลก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และพบว่า
ช่วงบ่ายจะได้รับอุบัติเหตุมากที่สุด จะเป็นช่วงเวลาหลังจากที่คนงานได้ผ่านการท างานมาแล้ว     
แต่เช้า อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า อ่อนเพลีย และเป็นช่วงที่แดดร้อนมากที่สุดของวัน ซึ่ง
ต้องมีการระบายความล้าบ้าง ไม่เช่นนั้น หากปล่อยให้ความล้าสะสมในร่างกายมากขึ้น ย่อมส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุตามมาได้ง่ายขึ้นเช่นกัน 

จากการวิเคราะห์ระหว่าง ความสัมพันธ์ของตัวแปรปัจจัย กับผลของการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน ระดับอุบัติเหตุที่ได้รับมีผลต่อร่างกายหรือการปฏิบัติงานมากที่สุดคือ หยุดงาน
เกิน 3 วัน ซึ่งผลจากการหยุดงานเกิน 3 วันนั้น เป็นตัวการส าคัญที่ทุกโครงการได้ให้ความส าคัญไว้
สูงสุด เนื่องจากการขาดคนงาน ต้องหาคนงานทดแทน จะส่งผลให้งานของโครงการล่าช้า คิดเป็น
ร้อยละ 44.83 (จากตารางที่ 4.75)  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ     

  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง และน าเสนอแนวทางเตรียมความพร้อม
และวิธีการแก้ไข เร่ืองความปลอดภัยในการท างานของคนงาน ก่อสร้างส าหรับโครงการก่อสร้าง
อื่นๆ ในอนาคต เพื่อลดปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุ ในโครงการก่อสร้าง ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

5.2.1  ควรมีการเผยแพร่ผลการวิจัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทุกระดับ  เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างโดยทั่วถึงกัน ซ่ึงจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักและระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

5.2.2  ควรมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในแต่ละระดับ  ในเร่ืองของการท าหน้าที่ คอยแนะน า ก ากับดูแล  รับผิดชอบให้พนักงานในสถาน
ประกอบการได้รับความปลอดภัยในการท างาน  และส ารวจตรวจสอบความไม่ปลอดภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากเครื่องจักร อุปกรณ์  และเครื่องมือตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างาน เสนอให้มี
การป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน  ตามกฎหมาย
ความปลอดภัยที่ประกาศใช้โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อย่างเคร่งครัด 
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5.2.3  จากผลการวิจัยการศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดเกิดอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้าง  พบว่า 
โดยส่วนมากคนงานก่อสร้างไม่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างก่อนเข้าร่วมงาน  
ประสบการณ์น้อย ขาดการ การสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกเช้า  
และไม่ได้สวมอุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต่างๆ เมื่อต้องท างานเสี่ยง ทุกครั้ง ไม่ ทราบ
วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ  ล้วนแต่เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านสาเหตุที่เกิดจากคน                  
ดังผลการวิจัยที่วิศวกรได้ให้ความส าคัญไว้ในระดับมาก (ตารางที่ 4.36) ดังนั้น ทางโครงการ
ก่อสร้างจึงควรมีการตระหนักในเร่ืองการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่าง
ปลอดภัย ควรมีการฝึกอบรมขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่คนงานอย่างสม่ าเสมอ 
หรือมีการใช้ระบบการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คนงานได้มีความรู้และประสบการณ์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น ทางด้านปัจจัยสาเหตุที่เกิดการจากการจัดการและสภาพแวดล้อม(ตารางที่ 
4.38) นั้น ดังผลการวิจัยที่วิศวกรได้ให้ความส าคัญไว้ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลของ
โครงการก่อสร้าง ที่เน้นในเร่ืองของการวางของระเกะระกะ ไม่เป็นระเบียบในโครงการก่อสร้าง ซึ่ง
จะส่งผลให้การท างานไม่สะดวก เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น จึงควรเน้นการรณรงค์
ให้ปลูกฝังจิตส านึกและนิสัยในการใช้และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการท างานที่ง่ายขึ้น และไม่
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้  

5.2.4  แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ควรมีการก าหนด
นโยบายด้านความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบ มีการอบรมด้านความปลอดภัย
ให้แก่คนงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์หาอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไข ควรจัดหา
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน องค์กรของรัฐควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการ
ตรวจสอบด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง ผู้บริหารทุกระดับชั้นและเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยจะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยและให้
ความร่วมมืออย่างจริงจัง มีความเป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่คนงานก่อสร้าง ซ่ึงจะส่งผลให้คนงานก่อสร้างเกิดความ
ศรัทธาและให้ความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุในการท างานที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
 
5.3  ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลไปใช ้

5.3.1  การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านความต้องการความปลอดภัยในการท างานเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น 
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5.3.2  ควรมีการวิจัยในท านองเดียวกันที่เน้นความส าคัญเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีจิตส านึกและมี
ความเข้าใจต่อความเสี่ยงของแต่ละด้านเฉพาะให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาลดความเสี่ยงในโครงการก่อสร้าง 

5.3.3  ควรมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากวิธีการใช้แบบสอบถามอย่าง
เดียว เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต แบบประเมินความเสี่ยง การจัดสัมมนา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของคนงานก่อสร้าง 

5.3.4 ควรมีการน ามาตรฐานความปลอดภัยอื่นๆ เข้ามาทดลองใช้ในงานวิจัยช้ินต่อไป โดย
ส่วนมากใช้ 5 ส.ในการเป็นมาตรฐานความด้านความปลอดภัย ซ่ึงบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอจึง
อาจจะเป็นสาเหตุให้คนงานยังไม่เข้าใจ และยังไม่ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยมากนัก โดย
อาจจะน ามาทดแทนมาตรฐานเดิม หรือใช้ควบคู่กันไปก็ได้ เพื่อหาระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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ภาคผนวก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย         ลงใน [    ] ด้านหน้าข้อความหรือกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

ภูมิหลังของบุคคล : 

ข้อที ่ ข้อค าถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 เพศ 

[    ]  1. ชาย         [    ]  2. หญิง 
[    ]  V1 

2 อายุ 
[    ]  1.  ต่ ากว่า 15 ปี    [    ]  2.  15 – 20 ปี     [    ]  3.  21 – 25 ปี 
[    ]  4.  26 – 30 ปี       [    ]  5.  31 – 40 ปี      [    ]  6.  41 ปี ขึ้นไป 

[    ]  V2 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
[    ]  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ                               [    ]  2. ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
[    ]  3. มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3                              [    ]  4. มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
[    ]  5. ปวช. หรือ ปวส.                                 [    ]  6. ระดับปริญญาตรี 

[    ]  V3 

4 สถานภาพ 
[    ]  1. โสด              [    ]  2.  สมรส              [    ]  3.  ม่าย / หย่า / แยกกันอยู่       

[    ]  V4 

5 ประสบการณ์การท างาน 
[    ]  1. ไม่มีประสบการณ์                                        
[    ]  2. น้อยกว่า 1 ปี                                       [    ]  3. 1 – 5 ปี 
[    ]  4. 6 – 10 ปี                                              [    ]  5. ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

[    ]  V5 

6 ต าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ 
[    ]   1. ช่างปูน                                [    ]  2. ช่างไม้ 
[    ]  3. ช่างเหล็ก                              [    ]  4. แรงงานท่ัวไป 
[    ]  5. อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................)                     

[    ] V6 

7 จ านวนช่ัวโมงต่อวัน ในการท างาน 
[    ]  1. น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง                         [    ]  2. 8  ช่ัวโมง 
[    ]  3. 9 – 12   ช่ัวโมง                                  [    ]  4. มากกว่า 12  ช่ัวโมง 

[    ] V7 

8 ท่านมีความรู้พ้ืนฐานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างก่อนเข้าร่วมงานหรือไม่ 
[    ]  1. มี                                                    [    ]  2. ไม่มี 

[    ] V8 
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ตัวบุคคล : 

ข้อท่ี ข้อค าถาม ส าหรับผู้วิจัย 
9 ท่านทราบวิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรือไม่ 

 [    ]  1.  ทราบ                                           [    ]  2.  ไม่ทราบ 
[    ]  V9 

10 ท่านคิดว่าตนเองมีความรอบคอบในการท างานหรือไม่ 
 [    ]  1. มี                                                   [    ]  2. ไม่มี 

[    ]  V10 

11  ท่านคิดว่าตนเองมีความใจร้อนในการท างานหรือไม่ 
 [    ]  1. ใช่                                                 [    ]  2.  ไม่ใช่               

[    ]  V11 

12 ท่านได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยอยู่ในระดับใด 
 [    ]  1. มากท่ีสุด                         [    ]  2. ปานกลาง                        [    ]  3. น้อย 

[    ] V12 

การกระท าและสภาพแวดล้อม : 

13 ท่านรู้สึกหงุดหงิด เม่ือยล้า และปวดตามตัว หลังจากการท างาน บ่อยหรือไม่ 
 [    ]   1. บ่อย                                [    ]  2. บางครั้ง                                        [    ]  3. ไม่เคย 

[    ] V13 

14 ท่านเคยท างาน ท้ังๆท่ีร่างกายยังไม่พร้อมหรือไม่ 
 [    ]  1. เคย                         [    ]  2. ไม่เคย 

[    ]  V14 

15 ท่านเคยเสพของมึนเมาก่อน หรือขณะปฏิบัติงานหรือไม่ 
[    ]  1. เคย                                        [    ]  2. ไม่เคย 

[    ]  V15 

16 ท่านเคยบ ารุงรักษาเครื่องมือในการท างานหลังจากใช้งานเสร็จแล้วหรือไม่ 
 [    ]  1. ใช่                                                 [    ]  2.  ไม่ใช่               

[    ]  V16 

17  ท่านได้สวมใส่อุปกรณ์การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ต่างๆ เม่ือต้องท างานเสี่ยงหรือไม่ เช่น 
แว่นตา หน้ากาก หมวกนิรภัย เป็นต้น 
[    ]  1. ใส่ทุกครั้ง                        [    ]  2. ใส่บางครั้ง                        [    ]  3. ไม่ใส่ 

[    ]  V17 

18 ในการท างานของท่านมีการสอนหรืออบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกเช้า
หรือไม่ 
 [    ]   1. มี                                [    ]  2. ไม่มี                  

[    ]  V18 

19 ท่านเคยได้รับอันตรายเนื่องจากการแต่งกายท่ีไม่รัดกุม และไม่เหมาะสมตามลักษณะและสภาพ
ของงานท่ีท าบ่อยหรือไม่ 
 [    ]  1. เคย                         [    ]  2. ไม่เคย 

[    ] V19 

20 ท่านคิดว่าการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนั้นเกิดจากสาเหตุใด 
[    ]  1. ขาดความรู้ความเข้าใจ                         [    ]  2. ขาดประสบการณ์การท างาน 
[    ]  3. สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ดี 

[    ] V20 

21 ในสถานท่ีท างานของท่านมีการป้องกันการกระเด็นและตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง โดยใช้แผ่น
กั้นหรือผ้าใบ ปิดกั้น หรือรองรับหรือไม่ 
 [    ]   1.มีการป้องกัน                               [    ]  2. ไม่มีการป้องกัน           

[    ] V21 
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22 ท่านได้รับอันตรายโดยมีสาเหตุมาจากการหล่น หรือหยอกล้อกันกับเพ่ือนในขณะท างาน บ่อย

หรือไม่ 
 [    ]  1. บ่อย                         [    ]  2. บางครั้ง                                    [    ]  2. ไม่เคยเลย 

[    ] V22 

23 ท่านเคยได้รับอันตราย โดยมีสาเหตุมาจากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และวิธีปฏิบัติเรื่อง
ความปลอดภัยในการท างานบ่อยหรือไม่ 
[    ]  1. เคย                                        [    ]  2. ไม่เคย  

[    ] V23 

24 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานบ้างหรือไม่ 
[    ]  1. เคย                                                 [    ]  2.  ไม่เคย               

[    ] V24 

25 ภายหลังจากท่ีท่านเข้าท างานท่ีนี ่ท่านเคยได้รับการอบรมเพ่ิมเติมในส่วนของความปลอดภัย
หรือไม่ 
[    ]  1. เคย                                               [    ]  2. ไม่เคย                         

[    ] V25 

26 ท่านเคยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยหรือไม่ 
[    ]  1. เคย                                               [    ]  2. ไม่เคย                         

[    ]  V26 

27 ในสถานท่ีท างานของท่านมีการรณรงค์กิจกรรม 5 ส หรือไม่ 
[    ]  1. มี                                               [    ]  2. ไม่มี                         

[    ]  V27 

28 ในสถานท่ีท างานของท่านมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยหรือไม่ 
[    ]  1. มี                                               [    ]  2. ไม่มี                        

[    ] V28 

อุบัติเหตุ : 

29 ใน 1 เดือนท่ีผ่านมา ท่านได้รับอุบัติเหตุจ านวนกี่ครั้ง 
[    ]  1. ไม่เคยเลย                          [    ]  2.  1-5 ครั้ง           
[    ]  3.  6-10 ครั้ง                         [    ]  4. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป                           

[    ] V29 

30 กรณีท่ีท่านเกิดอุบัติเหตุท่านท างานมาแล้วกี่ช่ัวโมง นับตั้งแต่เริ่มท างาน  
 [    ]  1. ตั้งแต่เริ่มท างาน        [    ]  2. 1-3  ช่ัวโมง 
 [    ]  3.  4-6  ช่ัวโมง               [    ]  4. 7-9  ช่ัวโมง 
 [    ]  3.  10-12  ช่ัวโมง           [    ]  4. มากกว่า  12  ช่ัวโมง 

[    ] V30 

31 ลักษณะของงานท่ีท าให้ท่านเกิดอุบัติเหตุ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[    ]  1.  ยกขนย้ายสิ่งของ                   [    ]  2.  ดัด ตัด ตอก      
[    ]  3.  ส่งงาน หยิบช้ินงาน               [    ]  4.  ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร อุปกรณ์       
[    ]  5.  อื่นๆ (โปรดระบุ...................................................) 

[    ] V31 

32 ช่วงระยะเวลาใดท่ีท่านได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานบ่อยท่ีสุด 
[    ]  1. 06.01-08.00 น.                               [    ]  2. 08.01-10.00 น.                                
[    ]  3. 10.01-12.00 น.                               [    ]  4. 12.01-14.00 น.                                
[    ]  5. 14.01-16.00 น.                               [    ]  6. 16.01-18.00 น.  

[    ] V32 
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[    ]  7. 18.01-20.00 น.                               [    ]  8. 20.01-22.00 น.  
[    ]  9. 22.01-24.00 น.                               [    ]  10. 24.01-06.00 น.                                                           

33 สิ่งท่ีท าให้ท่านเกิดการบาดเจ็บคือ 
[    ]  1. วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา       [    ]  2. ตกจากท่ีสูง 
[    ]  3. หกล้ม ลื่นล้ม                                  [    ]  4. น้ าร้อนลวก ไฟลวก 
[    ]  5. ยกหรือเคลื่อนย้ายของหนัก           [    ]  6. เครื่องจักรกระแทก หนีบ ตัด หรือ บด 
[    ]  7. วัตถุสิ่งของ กระแทก ทับ ตี            [    ]  8. รถชน รถทับ รถคว่ า 
[    ]  9. ไฟฟ้า ดูด/ช๊อต                               [    ]  10. อื่นๆ (โปรดระบุ.........................................) 

[    ] V33 

การบาดเจ็บและการสูญเสีย : 

34 ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุบริเวณส่วนใดของร่างกาย 
[    ]  1. ศีรษะ                     [    ]  2. ใบหน้า                          [    ]  3. ตา                                   
[    ]  4. มือ                                  [    ]  5. นิ้วมือ                            [    ]  6.แขน                                   
[    ]  7. ขา                                   [    ]  8. เท้า                                [    ]  9. ล าตัว 
[    ]  10. อื่นๆ (โปรดระบุ.......................................................) 

[    ] V34 

35 อุบัติเหตุท่ีท่านได้รับหรือเคยเห็นมีระดับอันตรายท่ีร้ายแรงต่อร่างกายจากการปฏิบัติงาน ใน
ระดับใด 
[    ]  1. ตาย                                                  [    ]  2. ทุพพลภาพหรือพิการ 
[    ]  3. สูญเสียอวัยวะบางส่วน                   [    ]   4. หยุดงานเกิน 3 วัน 
[    ]  5. หยุดงานไม่เกิน 3 วัน                      [    ]  6. ไม่เคยได้รับอุบัติเหต ุ

[    ] V35 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

ข้อมูลของวิศวกรก่อสร้างหรือผู้ที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยของโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย          ลงในช่องว่างตามระดับการเกิดอุบัติเหตุท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ท่านเห็นว่าปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 
มากน้อยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหต ุ
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสุด 

1 
1. ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากคน 
1.1 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย      [    ] P1 
1.2 ปฏิบัติงานแทนผู้อื่นโดยไม่มีความช านาญในการใช้
เครื่องมือ เครื่องจักร 

     [    ] P2 

1.3 วางสิ่งของเครื่องมือและช้ินงานในบริเวณปฏิบัติงาน      [    ] P3 
1.4 ปฏิบัติงานนอกเหนือจากค าแนะน าของหัวหน้า      [    ] P4 
1.5 ใช้เครื่องมือผิดประเภทและไม่ถูกวิธี      [    ] P5 
1.6 ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น รองเท้า
นิรภัย แว่นนิรภัย และหมวดนิรภัย เป็นต้น 

     [    ] P6 

1.7 ฝืนปฏิบัติงานในขณะท่ีร่ายกายอ่อนเพลียหรือเจ็บป่วย      [    ] P7 
1.8 ขาดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน      [    ] P8 
1.9 ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อ      [    ] P9 
1.10 เข้าไปในบริเวณท่ีเป็นพ้ืนท่ีอันตราย      [    ] P10 
2. ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ และอุปกรณ ์
2.1 โครงการไม่มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ให้แก่คนงาน 

     [    ] P11 

2.2 โครงการมีการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรขณะท่ีเครื่องจักร
ก าลังท างาน 

     [    ] P12 

2.3 โครงการไม่มีการสอนหรือแนะน าวิธีการท างานท่ี
ปลอดภัยให้กับคนงานก่อสร้าง 

     [    ] P13 

2.4 เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามความปลอดภัย  

     [    ] P14 

2.5 คนงานก่อสร้างไม่ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 

     [    ] P15 
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ท่านเห็นว่าปัจจัยต่อไปนี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 
มากน้อยเพียงใด 

ระดับการเกิดอุบัติเหต ุ

ส าหรับผู้วิจัย 
มากท่ีสุด 

 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 

2 

น้อย
ท่ีสุด 

1 
2.6 ก่อนการท างานทุกครั้ง  ทางโครงการไม่มีการตรวจ
สภาพเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ  

     [    ] P16 

2.7 เครื่องจักรมีสภาพช ารุด ไม่เหมาะแก่การใช้งาน      [    ] P17 
3.  ด้านปัจจัยด้านความปลอดภัยการจัดการและสภาพแวดล้อม 
3.1 คนงานก่อสร้างไม่ให้ความร่วมมือในองค์ประกอบ
ต่างๆ ของระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     [    ] P18  

3.2ไม่มีการฝึกอบรมให้แก่คนงานใหม่ในด้านความ
ปลอดภัยก่อนการปฏิบัติงาน 

     [    ] P19 

3.3 ไม่มีการจัดท าเอกสารเพ่ือการวางแผนป้องกันอันตราย      [    ] P20 
3.4 ไม่มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัยในการท างาน      [    ] P21 
3.5 คนงานก่อสร้างไม่ได้รับการส่งเสริมจิตส านึกท่ีดี        
ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

     [    ] P22 

3.6 เม่ือคนงานเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ไม่มีการ
ด าเนินการสอบสวนถึงสาเหตุ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันการเกิดซ้ า 

     [    ] P23 

3.7 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยทุก 1 เดือน 

     [    ] P24 

3.8 ไม่มีการด าเนินงานบอกกล่าวแนะน าด้านความปลอดภัย
แก่คนงานทุกวัน 

     [    ] P25 

3.9 ขาดการแนะน าการซ่อมบ ารุงและแนะน าคนงานในการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

     [    ] P26 

3.11 คนงานไม่ได้รับการอบรมการท างานบนท่ีสูงเป็นพิเศษ      [    ] P27 
3.13 คนงานไม่ได้รับการอบรมการใช้เครนเหนือศีรษะ      [    ] P28 
3.14 คนงานไม่ได้รับการอบรมการท างานในท่ีอับอากาศ       [    ] P29 
3.15 ขาดการรักษาบริเวณสภาพแวดล้อมท่ีท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 

     [    ] P30 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง 

ตอนที่ 1  ข้อมูลของบริษัทและโครงการก่อสร้าง 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย         ลงใน [    ] ด้านหน้าข้อความหรือกรอกข้อความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 
ข้อที ่ ข้อค าถาม ส าหรับผู้วิจัย 
1 บริษัทมีการน าเอามาตรฐานใดบ้าง  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
[    ]  1. มอก.18000                                          [    ]  2. 5 ส.                                                   
[    ]  3. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง     [    ]  4. ไม่มี                                                   
[    ]  5. อื่นๆ (โปรดระบุ......................................................)                     

[    ]  T1 

2 บริษัทได้มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคนงานก่อสร้างก่อนเข้าท างานหรือไม่ 
 [    ]  1. มี                                                     [    ]  2.  ไม่มี             

[    ]  T2 

3  บริษัทมีการจัดฝึกอบรมให้กับคนงานก่อสร้างท่ีเป็นพนักงานใหม่ ก่อนปฏิบัติงานหรือไม่ 
[    ]  1. มี                                                     [    ]  2.  ไม่มี             

[    ]  T3 

4  บริษัทมีงบส าหรับการบริหารด้านความปลอดภัยในโครงการไว้หรือไม่ 
[    ]  1. มี                                                     [    ]  2.  ไม่มี              

[    ]  T4 

5  บริษัทมีงบส าหรับการบริหารด้านความปลอดภัยในโครงการไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของงบ
ท้ังหมดของโครงการก่อสร้าง 
 [    ]  1.น้อยกว่า 1 %           [    ]  2.  1 - 5%        [    ]  3. 6 - 10%                                                                    

[    ]  T5 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  กรุณาตอบแบบสอบถามส้ันๆ พอเข้าใจ 
 
1. คนงานก่อสร้างลักษณะอย่างไรที่ท่านต้องการรับเข้าท างาน  
            
             
2. คนงานก่อสร้างลักษณะอย่างไรที่ท่านไม่ต้องการรับเข้าท างาน  
            
             
3. ท่านคิดว่าสภาพแวดล้อมในการท างานลักษณะใด ที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 
            
             
4. ท่านคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดในโครงการก่อสร้างส่วนใหญ่มาจากสาเหตุใด 

           
             
5. การเกิดอุบัติเหตุกับคนงานก่อสร้างในแต่ละครั้ง มีผลกระทบอย่างไรบ้างกับโครงการของท่าน 
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ประวัติผูเ้ขียน 

 
ช่ือ – สกุล นางสาวสุดารัตน์ วิชัยรัมย์ 

วัน เดือน ปีเกิด 3 มิถุนายน พ.ศ. 2526 

ประวัติการศึกษา  
ระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงสาขาวิชาการเลขานุการ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พ.ศ.2547 
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์  พ.ศ.2549 
 
ประวัติการท างาน - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป “โครงการบริหารจัดการเพื่อการจัดท า

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ระยะที่ 3” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ.2549  
-  Researcher บริษัท แมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด พ.ศ.2551 

-  Recruitment Consultant “โครงการระบบรถไฟฟ้า การรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (Airport Rail Link)”  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 

 
 
 
 

 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip 
	App
	Vita



