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สุเทพ  ฤทธ์ิเดช   :   การศึกษาทศันคติของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน กรณีศึกษา หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001) (STUDY OF THE ATTITUDE 
OF CONSTRUCTION WORKERS REGARDING SAFETY AT WORK : A CASE 
STUDY OF  TECHNO BUILDER (2001),LIMITED PARTNERSHIP) อาจารยท่ี์ปรึกษา 
:  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรศิริ  จงกล 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างในการดูแล

ป้องกนัตนเองในขณะปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการป้องกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง การศึกษาใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการรวบรวมข้อมูล โดยมีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ   
 จากการศึกษากลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 76.80) มีอายุ
เฉล่ีย 32 ปี มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 87.80) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา (ร้อยละ 
51.20) มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 ถึง 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 45.10) มีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 2 
ถึง 5 ปี (ร้อยละ 37.80)  ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีช่างปูน (ร้อยละ 59.80) ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมาส่วน
ใหญ่เคยเกิดอุบติัเหตุจากการท างานมากกว่าหน่ึงคร้ัง (ร้อยละ 43.90)  อุบติัเหตุส่วนใหญ่ท่ีเคยใน
การท างานคือการล่ืนล้มหรือตกจากท่ีสูง (ร้อยละ 22.00) และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม
ความปลอดภยั (ร้อยละ 35.40)  โดยกลุ่มผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการท างานก่อสร้างในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 0.89  มีทศันคติในการ
ดูแลป้องกนัตนเองในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเฉพาะการเคยท าผิดระเบียบหรือขอ้ปฏิบติั
ท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 1.17 และโดยภาพรวมกลุ่มผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างมี
ความคิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยเฉพาะดา้นความ
เอาใจใส่ของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 0.88 
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The objective of this study was to study the attitude of construction workers 

regarding hazard prevention for themselves while working in order to create good 

morals. This study used questionnaire to collect data from 82 construction workers. 

The results showed that most workers were males (76.80%) with 32 years old 

average of age and married status (87.80%).   Most of them graduated at Mattayom 

level (51.20%).   The average income ranged 5001 – 10,000 Baht per month (45.10%) 

and the average work experience ranged 2 – 5 years (37.80%).  Most workers were 

bricklayer (59.80%).  During the last year, they experienced accident at least once 

(43.90%) and most incidents were slipping or falling from high places. Most workers 

had good understanding regarding safety in construction, especially protective 

equipment use and good maintenance of these equipment with the greatest average of 

0.89.  The attitude regarding not following work instruction was 1.17.  The positive 

attitude regarding management taking good care of workers was 0.88.   
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและทีม่าของปัญหา 

การก่อสร้างเป็นการปฏิบติัวชิาชีพแขนงหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยงานไม ้งานคอนกรีต งานก่อ
อิฐฉาบปูน และงานเหล็ก งานก่อสร้างในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ถึงแมว้า่การ
ก่อสร้างในยุคปัจจุบนัจะมีการน าเอาเทคนิคทางดา้นวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาใช้ เพื่อ
ทุ่นแรง ประหยดัเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ก็มิอาจป้องกนัอุบติัเหตุหรืออุบติัภยัอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานได ้ ขอ้มูลของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน (2549) พบวา่ อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจาก
งานก่อสร้างก่อให้เกิดอนัตรายสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบักิจกรรมอ่ืน อีกทั้งยงัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน
ทุกปี อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนน้ีก่อให้เกิดความเสียหายทางดา้นร่างกายและทรัพยสิ์นทั้งต่อนายจา้งและ
ลูกจา้ง นายจา้งตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัค่ารักษาพยาบาล และค่าชดเชย ซ่ึงเป็นส่ิงบัน่ทอน
ก าไร ลูกจา้งต้องประสบกับความบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและครอบครัว  

ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในยุคปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่นอกจากจะค านึงถึงผลก าไรสูงสุด
และความพึงพอใจของลูกคา้แล้ว ยงัมีวตัถุประสงค์ส าคญัเดียวกนัในการท างาน คือตอ้งการให้
กิจกรรมต่างๆ สัมฤทธิผลได้อย่างรวดเร็ว เกิดอุบัติเหตุแก่ผู ้ใช้แรงงานน้อยท่ีสุด การบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าวจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวติของผูใ้ชแ้รงงานและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและทุกระดบั ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกนัความทุกขจ์ากความเจ็บปวดและความ
ตายของผูใ้ชแ้รงงานเท่านั้น แต่ยงัช่วยลดค่าใชจ่้าย และเวลาในการก่อสร้างใหก้บัเจา้ของกิจการ 

แมว้า่ผูป้ระกอบการและผูใ้ชแ้รงงานส่วนใหญ่จะตระหนกัถึงอนัตรายและความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนในระหวา่งการปฏิบติังาน แต่ก็มิอาจหลีกเล่ียงได ้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาทศันคติของ
ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน โดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานของ 
หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001)  ผลการศึกษาท่ีได้จะใช้เป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งปฏิบติังานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาทศันคติของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างในการดูแลป้องกนัตนเองในระหวา่ง
ปฏิบติังาน 
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 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
ระหวา่งปฏิบติังานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง 

 
1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ทราบทัศนคติของผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกับการดูแลป้องกันตนเองในการ
ปฏิบติังาน 

 ใช้ผลการศึกษาเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการปฏิบติังานของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้าง อนัจะน ามาซ่ึงการลดอุบติัเหตุใน
ระหวา่งการปฏิบติังาน 

 
1.4  ขอบเขตการท าวจัิย 

งานวิจยัน้ีท าการศึกษาเฉพาะทศันคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ 
(2001) ในเขต จงัหวดันครราชสีมา จ านวนประมาณ 100  คน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือน
กุมภาพนัธ์  ถึงเดือนเมษายน 2554  ลกัษณะเป็นอาคารบา้นพกัอาศยั 2 ชั้นโดยขอ้มูลจากงานวิจยัมี 2 
ส่วนดงัน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทศันคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างในการ
ดูแลป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากการปฏิบติังาน โดยใชแ้บบสอบถามกบัประชากรท่ี
จะศึกษา 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัจากการท างานก่อสร้าง  จาก
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.5  ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
    ทศันคติ  หมายถึง  แนวความคิดเห็น มุมมอง และความรู้สึก ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง ซ่ึงอาจจะดี หรือไม่ดี อาจจะลบ หรือบวก ซ่ึงความรู้สึกและมุมมองความคิดเห็นนั้น อาจจะไม่
ตรงกบัความเป็นจริงก็ได ้ 

 ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง  หมายถึง  บุคลากรท่ีปฏิบติังานก่อสร้าง ตั้งแต่ ผูใ้ชแ้รงงาน แบก หาม 
จนถึง แรงงานฝีมือระดบัช่าง เช่น ช่างไม ้ช่างทาสี ช่างปูน ช่างเหล็ก  เป็นตน้ 

    ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สภาพท่ีปลอดภัยจากอุบติัเหตุหรือความ
เจบ็ป่วยต่างๆ อนัอาจเกิดแก่ร่างกาย  ชีวติ  หรือทรัพยสิ์นในขณะท่ีปฏิบติังาน   
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บทที ่ 2 
ปริทศัน์วรรณกรรม 

 
 การศึกษาทัศนคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001)  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยไดก้ าหนดประเด็นในการศึกษาไวด้งัน้ี 

2.1 สาเหตุของการประสบอนัตรายจากการท างาน 

2.2 อนัตรายในงานก่อสร้าง 
2.3 การจดัการความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
2.4 กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
2.5 ทศันคติต่อความปลอดภยั 

 

2.1  สาเหตุของการประสบอนัตรายจากการท างาน 

2.1.1 สาเหตุโดยทัว่ไปของการประสบอนัตรายจากการท างาน  (Gilmer1971, อา้งถึงใน 
ชยัวฒัน์  ทิพยล์มยั 2543)  คือ 

1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe act) เป็นการกระท าท่ีเกิดจากตวัผูใ้ช้แรงงาน
ชอบ ปฏิบติังานดว้ยวธีิการท่ีไม่ปลอดภยั เช่น ไม่ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัดา้นความ
ปลอดภยั การไม่ใช ้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล การเล่นหยอกลอ้กนั หรือ
การด่ืมสุราหรือของมึนเมาขณะ ปฏิบติังาน 

2) สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe condition) เป็นสภาพแวดลอ้มหรือ สภาพ
การท างานท่ีเป็นอนัตรายซ่ึงอาจท าให้ประสบอนัตรายได้ เช่น เคร่ืองจกัรไม่มี
เคร่ืองป้องกนั อนัตราย หรือขาดระบบควบคุมมลพิษ จึงท าให้อากาศในสถานท่ี
ท างานเป็นอนัตราย มีฝุ่ นหรือ สารเคมีเป็นพิษ 

2.1.2  สาเหตุทีส่นับสนุนให้ประสบอนัตราย  
1) ปัจจยัเก่ียวกับผูใ้ช้แรงงาน เช่น ประมาท ขาดความรู้ ขาดจิตส านึก และไม่

ตระหนกัถึง ความปลอดภยั มีทศันคติท่ีไม่ดี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได ้ต่ืนเตน้
ตกใจง่าย เป็นตน้ 

2) ปัจจยัเก่ียวกบัการบริหารหรือจดัการ เช่น ขาดการสอน อบรม หรือให้ความรู้ดา้น
ความปลอดภยั ไม่จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลให ้
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2.2   อนัตรายในงานก่อสร้าง 
2.2.1 สาเหตุของอนัตรายในงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างเป็นงานท่ีตอ้งท างานในท่ีโล่งแจง้ ขั้นตอนในการท างานไม่อาจจดัแยกให้เป็น

ระบบระเบียบไดอ้ย่างเด่นชดั มีการใชแ้รงงานไร้ฝีมือและก่ึงฝีมือจ านวนมาก รวมทั้งมีการอพยพ
แรงงานอยูต่ลอดเวลา ท าให้ลูกจา้งขาดทศันคติและระเบียบวินยัดา้นความปลอดภยัในการท างาน  
โดยสรุปอนัตรายท่ีเกิดข้ึนไดด้งัน้ี  (อคัรพงษ ์ นวลอ่อน, 2554) 

1) งานก่อสร้างมีการจ้างเหมาช่วงแรงงานเป็นทอดๆ  ท าให้การบริหารความ
ปลอดภยัฯ มีการแบ่งช่วงตามความรับผิดชอบ หากขาดการประสานงานท่ีดีความ
ปลอดภยัในการท างานในภาพรวมท่ีจะเกิดข้ึนไดย้าก หรือมีการดูแลดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานไม่ทัว่ถึง  

2) ปัญหาสภาพแวดลอ้มในการท างานและสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง เน่ืองจากงาน
ก่อสร้างตอ้งด าเนินการในท่ีโล่งแจง้เป็นส่วนใหญ่ ลูกจา้งตอ้งท างานภายใตค้วาม
ร้อนของแสงอาทิตย  ์ ความเปียกช้ืนจากสายฝนหรืออากาศท่ีหนาวเยน็ และจาก
กระบวนการท างานซ่ึงมีฝุ่ นละออง มีเสียงดงั ความอบอา้วและความอบัช้ืน สภาพ
ต่างๆ เหล่านั้นลว้นเป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาสุขภาพของลูกจา้งทั้งส้ิน  

3) อนัตรายจากบริเวณการก่อสร้าง พื้นท่ีในเขตก่อสร้างถือเสมือนเป็นโรงงานหน่ึง
แห่ง เร่ิมตั้งแต่การติดตั้งเคร่ืองจกัร การน าวสัดุป้อนกระบวนการผลิตและเกิดผล
ของงานเป็นอาคาร ดงันั้นในบริเวณงานก่อสร้างจึงมีทั้งกองวสัดุเพื่อการผลิตวสัดุ 
เหลือใช ้น ้ าทิ้ง หลุม บ่อ ฯลฯ และพบวา่สถานท่ีก่อสร้างจ านวนไม่นอ้ยขาดการดู
และจดับริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบปลอดภยั ท าให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ
เน่ืองจากถูกของมีคมบาด หรือตะปูต า ตกหลุม ตกบ่อ เป็นตน้  

4) ปัญหาในการใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือกลและเคร่ืองไฟฟ้า
ในงานก่อสร้าง เป็นสาเหตุท่ีส าคญัของการเกิดการประสบอนัตรายของลูกจา้ง 
เน่ืองมาจากการติดตั้ง การร้ือถอนไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของบริษทัผูผ้ลิต หรือ
หลกัวิชาการ ผูใ้ชห้รือผูค้วบคุมขาดความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ท่ีดีพอ 
การใชง้านท่ีเกินพิกดั ความสามารถของเคร่ืองจกัรนั้นๆ ขาดการตรวจสอบและ
ซ่อมบ ารุงท่ีถูกตอ้ง  

5) อนัตรายจากนัง่ร้านและค ้ายนั การใชน้ัง่ร้านและค ้ายนัท่ีปล่อยให้หวัหนา้งานหรือ
ช่างไมเ้ป็นผูรั้บผิดชอบ โดยไม่มีการออกแบบและค านวณโครงสร้างรวมทั้ง
ตรวจสอบความมัน่คงก่อนการใชง้าน และขาดการตรวจสอบสภาพนัง่ร้านขณะใช ้
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งานลว้นเป็นสาเหตุน าไปสู่การถล่มของนัง่ร้านและค ้ายนั  
6) อนัตรายจากเพลิงไหม ้การเกิดอุบติัเหตุเพลิงไหมใ้นงานก่อสร้างใหญ่ๆ หลายคร้ัง

พบว่า เกิดจากการละเลยไม่จดัท าแผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั อุปกรณ์
ดบัเพลิงไม่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งลูกจา้งมีความประมาทเลินเล่อในเร่ือง
เก่ียวกบัไฟ เช่น การสูบบุหร่ี การปฏิบติังานเช่ือมโลหะ เป็นตน้  

7) การพกัอาศยัของผูใ้ช้แรงงาน ลูกจา้งในงานก่อสร้างมกัจะน าครอบครัวหรือ
ชกัชวนกนัเป็นกลุ่มเพื่อเขา้มาท างานในงานก่อสร้าง จึงเป็นภาระของนายจา้งท่ี
จะตอ้งจดัหาท่ีพกัให้กบัลูกจา้งเหล่านั้น ภาพลกัษณ์หน่ึงท่ี จะเห็นคือ การปลูกเพิง
พกัของผูใ้ชแ้รงงานในบริเวณก่อสร้าง หรือการกั้นห้องในโครงสร้างของอาคารท่ี
ก าลงัด าเนินการก่อสร้าง สภาพความเป็นอยู่จึงแออดั และการระบายอากาศไม่
เพียงพอ หอ้งน ้าหอ้งส้วมสกปรกขาดสุขลกัษณะท่ีดี เป็นเหตุให้ลูกจา้งมีสุขภาพท่ี
ไม่แขง็แรง และท่ีน่าเป็นห่วงคืออนัตรายท่ีลูกจา้งอาจจะไดรั้บ หากอาคารดงักล่าว
เกิดการถล่มในระหวา่งการก่อสร้าง  

8) อนัตรายจากงานตอกเสาเขม็และงานเขม็เจาะ อนัตรายจากการใชเ้คร่ืองจกัร การ
ประกอบเคร่ืองตอกหรือเจาะเสาเขม็ อนัตรายจากควนั เสียงดงั ความสั่นสะเทือน
และการเคล่ือนตวัของดิน อนัตรายจากการยกขนยา้ยวสัดุขณะตอกหรือการท าเขม็
เจาะ และอนัตรายจากรูเขม็เจาะ และรูเสาเขม็ขนาดใหญ่ ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานอาจพลดั
ตกลงไปได ้ 

2.2.2  ลกัษณะการประสบอันตรายเน่ืองจากการท างาน  
การประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างานของลูกจา้ง มีปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลายปัจจยั 

โดยมีปัจจยัท่ีส าคญั ดงัน้ี  
1) ลูกจา้ง การประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างานส่วนใหญ่มีสาเหตุจากพฤติกรรม

หรือการกระท าของลูกจา้ง เช่น การท างานโดยไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง การท างานไม่
ถูกวธีิหรือลดัขั้นตอน การหยอกลอ้ในสถานท่ีท างาน การถอดอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรออก การน าเคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์
ท่ีช ารุดมาใชง้านหรือใชง้านเกินพิกดัท่ีก าหนด การไม่ใชอุ้ปกรณ์คุม้-ครองความ
ปลอดภยัส่วนบุคคล การฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆ เป็นตน้  

นอกจากน้ียงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนให้พนักงานมีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยั เช่น การมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั ในการท างาน การขาดความรู้
หรือประสบการณ์ สภาพทางสรีระร่างกายท่ีไม่เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบติั  
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2) เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยทัว่ไปแลว้อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ มกัมีสาเหตุเก่ียวเน่ืองมาจากการด าเนินการ
ออกแบบและติดตั้งไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ได้
มาตรฐานหรือไม่เหมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพแวดลอ้ม การขาดการซ่อมบ ารุง
ตามขอ้ก าหนด การไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  

3) วสัดุส่ิงของ การน าวสัดุส่ิงของมาใชง้านอาจก่อใหเ้กิดการประสบอนัตรายจากการ
จดัเก็บ เคล่ือนยา้ย และใชง้านไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอาจท าให้เกิดการพงัทลาย ตกหล่น 
กระเด็น หรือฟุ้งกระจาย เป็นตน้  

4) วธีิการท างานไม่ถูกตอ้ง การไม่ก าหนดวธีิหรือขั้นตอนการท างานใหช้ดัเจน หรือ
ก าหนดไวแ้ต่ไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งการไม่ฝึกอบรมหรือสอนงานใหลู้กจา้งไดท้ราบถึง 
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวธีิการท างาน เหล่าน้ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายข้ึนได ้ 

5) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีไม่เหมาะสม เป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ลูกจา้ง เช่น แสงสวา่งมากหรือนอ้ยเกินไป สภาพ
อากาศท่ีร้อนเกินไป อากาศหรือออกซิเจนไม่เพียงพอ พื้นทางเดินมีวสัดุส่ิงของกีด
ขวางพื้นท่ีท างาน หรือบริเวณโดยรอบมีน ้าขงัหรือช้ืนแฉะ  

6) สภาพแวดลอ้มทางชีวภาพ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัส่ิงมีชีวติ เช้ือจุลินทรียต่์างๆ เช่น 
การปฏิบติังานของลูกจา้งในท่ีอบัช้ืน รวมถึงท่ีพกัอาศยัของลูกจา้ง  

7) การบริหารจดัการ การขาดการบริหารจดัการงานความปลอดภยัในการท างานท่ีดี 
ท าใหก้ารดูแลควบคุมป้องกนัปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ขาดประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้
ลูกจา้งตอ้งประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างาน แต่อยา่งไรก็ตาม การประสบ
อนัตรายเน่ืองมาจากการท างานแต่ละคร้ังมกัมีสาเหตุหรือปัจจยัร่วมมากกวา่ 1 
สาเหตุ ดงันั้นในการดูแลความปลอดภยัในการท างานจ าเป็นตอ้งด าเนินการหลาย
วธีิหรือหลายมาตรการควบคู่กนัไป  
 

2.3   การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ปัจจุบนังานก่อสร้างไดเ้พิ่มปริมาณข้ึนมากมาย รวมทั้งการน าเอาเทคนิคทางดา้นวิชาการ

ใหม่ๆ เขา้มาใช ้การใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ เพื่อทุ่นแรงประหยดัเวลาให้งาน
รวดเร็วข้ึน ฯลฯ  แต่ส่ิงหน่ึงซ่ึงมกัจะมองขา้มกนัไปและมกัจะเกิดข้ึนเป็นเงาตามมาในระหวา่งการ
ปฏิบติังานก็คือ อุบติัเหตุ ซ่ึงไดก่้อให้เกิดความเสียหายต่อนายจา้ง ลูกจา้งและต่อทรัพยสิ์นมาแลว้
มากมาย ทางดา้นนายจา้งนั้น ค่าใชจ่้ายซ่ึงเก่ียวกบัอุบติัเหตุ เช่น ค่าเสียหายของทรัพยสิ์น ค่าสูญเสีย
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จ านวนคน-ชัว่โมง ค่าพยาบาลรักษา ค่าทดแทน ฯลฯ ก็เป็นเร่ืองสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เป็นส่ิง
บัน่ทอนก าไร  ส่วนลูกจา้งอาจไดรั้บบาดเจ็บ พิการหรือเสียชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ตนเองและครอบครัว การป้องกนัอุบติัเหตุจึงเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า แมว้่าจะตอ้งเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
ดา้นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัและในดา้นการด าเนินการข้ึนบา้ง (ก าธน  สินทวานนท,์ 2518)  

2.3.1 การจัดระบบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างเป็นงานซ่ึงมีกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานท่ีมากมายและ

เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ วถีิทางหน่ึงของการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง คือ การจดัระบบ
ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น (ธวชัชยั  แสนดนัใจ, 2553) 

 2.3.1.1  สถานทีก่่อสร้าง 
สถานท่ีก่อสร้าง  หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง มิใช่เฉพาะ

บริเวณท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้างเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริเวณท่ีจดัเก็บวสัดุ โกดงัเก็บเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร และอ่ืนๆ เป็นตน้ จึงควรมีขอ้ก าหนดและแนวปฏิบติัในสถานท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อให้เกิด
ความปลอดภยักบัผูใ้ชแ้รงงานดงัน้ี  

-    การท าร้ัวกั้นโดยรอบบริเวณก่อสร้างทั้งหมด เพื่อป้องกนัผูไ้ม่เก่ียวขอ้งเขา้มาใน
เขตก่อสร้าง ถา้เป็นอาคารสูงอยู่ใกลชุ้มชน นอกจากการท าร้ัวกั้นแลว้ควรท า
หลงัคาคลุมทางเดินท่ีติดร้ัวกั้นนั้นดว้ย เพื่อป้องกนัเศษวสัดุตกใส่ผูส้ัญจรไปมา
ภายนอก 

-   ในสถานท่ีก่อสร้างตอ้งมีการแบ่งเขตก่อสร้างอยา่งชดัเจนโดยแบ่งเขตท่ีพกัอาศยั
ออกจากบริเวณก่อสร้าง ท่ีจดัเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีเก็บวสัดุและอุปกรณ์ท่ี
ใชแ้ลว้ หรือยงัไม่ไดใ้ชค้วรแยกประเภท จดัวางใหเ้ป็นระเบียบ 

-    สถานท่ีท่ีอนัตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้างตอ้งมีป้ายสัญลกัษณ์หรือป้ายเตือนภยั
ต่างๆหรือขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูจ้ะเขา้ไปในบริเวณดงักล่าวซ่ึงป้ายสัญลกัษณ์น้ี
ตอ้งมีขนาดพอเหมาะและเห็นไดช้ดัเจน ภาพแสดงและตวัอกัษรตอ้งเป็นส่ือ
สากลท่ีทุกคนสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

-    รอบตวัอาคารมีแผน่กั้นกนัวสัดุตกหล่นลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น 
-    อาคารขณะก่อสร้างในท่ีมีช่องเปิดหรือไม่มีแผงกั้น ควรท าราวกั้นและมีตาข่าย

เสริมเพื่อป้องกนัการตก 
2.3.1.2  ความปลอดภัยในการใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร  

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นงานก่อสร้างมีจ านวนมากมายตั้งแต่ขนาดใหญ่มาก เช่น ป้ันจัน่ 
รถยก เคร่ืองตอกเสาเข็ม จนถึงอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น เคร่ืองเจียร สว่านไฟฟ้า ค้อน เป็นต้น 
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อนัตรายท่ีเกิดจากการใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรจึงเป็นส่ิงส าคญัซ่ึงผูป้ฏิบติังานควรใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ดงัเช่น 

-    การใชต้อ้งไม่ผิดวตัถุประสงคข์องอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรนั้น เช่น มกั
พบว่ามีการน าป้ันจัน่ไปใช้ในการดึงหรือลากของท่ีมีน ้ าหนกัมากๆหรือการใช้
ลิฟตข์นส่งวสัดุในการข้ึนลงของผูใ้ชแ้รงงาน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรปฏิบติัอยา่ง
ยิ่งในทางปฏิบติั การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง
และเหมาะสมตามประเภทของงาน จะท าให้เกิดประสิทธิผลและไม่ประสบ
อนัตรายจากการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรนั้น 

-    เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีใช้ไฟฟ้า หรือน ้ ามนัเช้ือเพลิง ขอ้ควรปฏิบติัเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัรท่ีตอ้งใช้ไฟฟ้านั้นตอ้งมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภยั มีฉนวนหุ้ม
โดยตลอดและหากตอ้งท างานใกลก้บับริเวณท่ีมีไฟฟ้าแรงสูงภายในรัศมี 3 เมตร 
ตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานของการไฟฟ้าทราบทุกคร้ัง เพื่อจดัการป้องกนัอนัตรายซ่ึง
อาจเกิดข้ึน หรือบริเวณท่ีมีการเก็บเช้ือเพลิง ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหร่ีอย่าง
เด็ดขาด  

-    เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรตอ้งมีการ์ด ระบบความปลอดภยั  ห้ามถอดหรือปิดระบบ
ความปลอดภยัดงักล่าว หากเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรใดไม่มีการ์ด ควรจดัให้มีการ์ด
และระบบความปลอดภยัอยา่งเหมาะสมทนัที 

-    ก่อนและหลังการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ทุกคร้ังตอ้งมีการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมแกไ้ขก่อนและหลงัการใชง้านทุกคร้ัง 

2.3.1.3  ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
สาเหตุหน่ึงของการเกิดอุบติัเหตุในงานก่อสร้างนั้นมาจากผูป้ฏิบติังาน การควบคุมและการ

ป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนนั้น จ าเป็นตอ้งให้ผูป้ฏิบติังานในบริเวณท าการก่อสร้างปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีก าหนดข้ึนโดยเฉพาะแนวทางการปฏิบติัในการก่อสร้างในเร่ือง
ของ 

-    การแต่งกายของผูป้ฏิบัติงานหรือผูใ้ช้แรงงานควรเป็นชุดท่ีรัดกุมไม่ปล่อย
ชายเส้ือหรือแขนเส้ือหลุดลุ่ย การใส่ผา้ถุง(ผูใ้ชแ้รงงานหญิง) ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
การเก่ียวสะดุดหรือการดึงเขา้ไปในเคร่ืองจกัรได ้ รวมทั้งการใส่รองเทา้หรือใส่
อยา่งไม่เหมาะสม เช่น รองเทา้แตะ เป็นตน้  

-    การละเลยหรือการไม่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัส่วนบุคคลให้
เหมาะสมในงานก่อสร้าง ผูป้ฏิบติังานทุกคนควรสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความ
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ปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งเหมาะสม เช่น หมวกนิรภยั ควรจะสวมอยูเ่ป็นประจ า 
เข็มขดันิรภยัเม่ือผูใ้ชแ้รงงานท างานบนท่ีสูง สวมรองเทา้ยางหุ้มแขง้และใส่ถุง
มือยางในการผสมคอนกรีต เป็นตน้ 

-    หา้มด่ืมสุรา หรือเสพเคร่ืองดองของมึนเมา ส่ิงเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกลอ้กนั
ในระหวา่งการปฏิบติังานอยา่งเด็ดขาด ผูฝ่้าฝืนควรไดรั้บการลงโทษเพราะเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุอยา่งคาดไม่ถึง 

-    จดัให้มีการอบรมผูป้ฏิบติังานให้ตระหนกัถึงอนัตราย  วิธีการปฏิบติังานอย่าง
ปลอดภยั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัท่ีควรทราบ และส่ิงท่ีส าคญัยิ่ง คือ
การสร้างจิตส านึกความปลอดภยัให้เกิดข้ึนในผูใ้ช้แรงงานทุกคน ไม่ว่าจะ
ปฏิบติังานอะไรก็ตาม ความปลอดภยัในการท างานตอ้งมาเป็นอบัดบัแรกเสมอ 

-    ตรวจสุขภาพผูใ้ช้แรงงาน และตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อทดสอบความพร้อม
ของร่างกายผูใ้ชแ้รงงานเพื่อเป็นการสกดักั้นโรคจากการท างานซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ้
ส าหรับผูท่ี้ตอ้งปฏิบติังานภายใตค้วามกดอากาศสูงตอ้งให้แพทยท์ าการตรวจ
วนิิจฉยัวา่แขง็แรงสมบูรณ์ และมีคุณสมบติัเหมาะสมก่อนเขา้ปฏิบติังานทุกคร้ัง 

-    จดัใหมี้หน่วยงานปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้าง เพื่อเป็น
การช่วยเหลือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ และเพื่อเป็นการระงบัเหตุอนัตรายต่างๆท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน ซ่ึงอาจทวคีวามรุนแรงไปยงับริเวณใกลเ้คียงได ้

2.3.2  แนวทางการป้องกนัการประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างาน  
ในการป้องกนัการประสบอนัตรายเน่ืองจากการท างานมีแนวคิดหรือหลกัการท่ีส าคญั 3 

ประการ คือ การป้องกนัท่ีตน้เหตุหรือแหล่งท่ีก่อให้เกิดอนัตราย ทางผ่านของส่ิงท่ีก่อให้เกิด
อนัตรายมาสู่คนและตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (อคัรพงษ ์นวลอ่อน, 2554) 

1) การป้องกนัท่ีแหล่งท่ีก่อให้เกิดอนัตราย แหล่งท่ีก่อให้เกิดอนัตราย เช่น เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ วสัดุส่ิงของ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และสภาพแวดลอ้ม
ทางชีวภาพ แนวทางการป้องกนั ไดแ้ก่ การออกแบบด าเนินการติดตั้ง การบ ารุงรักษา 
การร้ือถอน และการใชง้านตอ้งด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัวิชาการ  
การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัส่วนท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย การเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ท่ีมี 
คุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้ม การจดัสภาพแวดลอ้ม
ให้ปลอดภยั การจดัเก็บวสัดุส่ิงของให้ถูกตอ้งตามสภาพและคุณสมบติัทางเคมีหรือ
กายภาพ  
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2) การป้องกนัท่ีทางผา่น เป็นการป้องกนัส่ิงท่ีเป็นอนัตรายไม่ให้มาถึงพนกังาน เช่น การ
ติดตั้งตาข่ายรองรับวสัดุท่ีอาจหล่น การปิดกั้นแสงจา้จากการเช่ือมโลหะ เป็นตน้  

3) การป้องกนัท่ีตวับุคคล เป็นมาตรการลดความรุนแรงของอนัตรายท่ีมาถึงลูกจา้ง เช่น 
การสวมหมวกแข็งเพื่อรองรับวสัดุท่ีตกหล่นการสวมแวน่ตานิรภยัเพื่อป้องกนัไม่ให้
เศษวสัดุกระเด็นเขา้ตา การสวมรองเทา้หัวโลหะเพื่อป้องกนัไม่ให้วสัดุท่ีตกหล่น
กระแทกเทา้ การสวมใส่เขม็ขดันิรภยัและสายช่วยชีวติเพื่อป้องกนัไม่ให้ตกจากท่ีสูงลง
สู่พื้น เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามการกระท าหรือพฤติกรรมการของลูกจา้งเป็นปัจจยัเส่ียงท่ี
ส าคญัประการหน่ึงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายได ้ การป้องกนัจะตอ้งอาศยัมาตรการเก่ียวกบั
การใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งควบคู่ไปกบัมาตรการบงัคบัหรือจูงใจให้ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
หรือมาตรฐานความปลอดภยัอ่ืนๆ  

2.3.3  การบริหารงานด้านความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง  
การบริหารงานดา้นความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง มีความส าคญัเช่นเดียวกบัการ

บริหารจดัการเร่ืองอ่ืนๆ ในงานก่อสร้าง ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับผิดชอบในการบริหาร
จดัการเร่ืองเหล่าน้ีอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยหลกัการแลว้ระบบการบริหารงานดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานในงานก่อสร้างท่ีดีนั้น อาศยัแนวปฏิบติั
อยา่งนอ้ย 7 ประการ ดงัต่อไปน้ี  (อคัรพงษ ์นวลอ่อน, 2554) 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูน้ าและริเร่ิมในการก าหนดนโยบายและความรับผิดชอบดา้น
ความปลอดภยัฯ และคอยตรวจสอบใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายอยา่งต่อเน่ือง  

2. การมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเร่ืองความปลอดภยัฯ  แก่ลูกจา้งและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกระดบั ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้ห็นความส าคญัและร่วมมือกนัปฏิบติั  

3. การดูแลสภาพการท างานต่างๆ ใหเ้กิดความปลอดภยัมากข้ึน  
4. การจดัใหมี้การฝึกอบรมความปลอดภยัฯ ส าหรับลูกจา้งและผูเ้ก่ียวขอ้งในระดบัต่างๆ  
5. การจดัให้มีระบบการบนัทึกการประสบอนัตรายจากการท างาน  รวมทั้งการสอบสวน

และวเิคราะห์อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน  
6. การจดัใหมี้ระบบการปฐมพยาบาล การดูแลทางการแพทยแ์ละการส่งเสริมสุขภาพ  
7. การรณรงคส่์งเสริมเพื่อจูงใจใหเ้กิดความร่วมมือและความรับผดิชอบในเร่ืองของความ

ปลอดภยัฯ ของลูกจา้งในทุกๆ ระดบั  
เพื่อให้การบริหารงานดา้นความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

ผูใ้ช้แรงงานหรือพนกังานจะตอ้งมีความรับผิดชอบหลกัอยู่ท่ีตอ้งดูแลตนเองให้ดี ให้ปลอดภยัต่อ
ตนเองและผูอ่ื้นท่ีอยู่ใกลเ้คียง แมว้า่พนกังานไม่มีอ านาจท่ีจะสั่งงานเพื่อนร่วมงาน หรือรับผิดชอบ
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สภาพอนัตรายท่ีแฝงอยู่กบัเคร่ืองจกัรกลท่ีตนเองท างานอยู่แต่เขาตอ้งมีความเอ้ืออาทรต่อเพื่อน
ร่วมงาน ตอ้งคอยระวงัสภาพอนัตรายท่ีอาจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ตอ้งรายงานสภาพภยัเส่ียงต่อ
หวัหน้างานโดยไม่ชกัชา้ ตอ้งหมัน่คอยดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และตอ้งไม่มีพฤติกรรม
การท างานท่ีอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตนเองและต่อเพื่อนร่วมงาน และแมว้า่พนกังานจะไม่มีอ านาจ
สั่งงานแต่อาจช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดว้ยการให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกนัอุบติัภยั การท างานให้
ปลอดภยั และแสดงออกซ่ึงความเห็นของตนเองในท่ีประชุมกลุ่มยอ่ยเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ
ท างาน  การป้องกนัอุบติัภยัและการท างานใหป้ลอดภยั เป็นงานท่ีจะตอ้งท ากนัเป็นทีม ดว้ยความรัก
ในเพื่อนมนุษย ์โดยมีฝ่ายบริหารเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในความส าเร็จของงาน หรือเป็นผูดึ้ง (pull) 
พนกังานผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมเป็นผูผ้ลกั (push) ให้งานส าเร็จให้ไดเ้พราะตนจะเป็นผูไ้ด้ประโยชน์ 
โดยท างานอยา่งปลอดภยั (กิตติ  อินทรานนท,์ 2544) 

2.3.4  การตรวจความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
การตรวจความปลอดภยัในงานก่อสร้างน้ี ไดแ้บ่งขั้นตอนการท างานก่อสร้าง ออกเป็น 5 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ งานดิน งานฐานราก  งานโครงสร้าง  งานระบบ  งานตกแต่ง  ซ่ึงงานก่อสร้างทั้ง 5 
ขั้นตอนดงักล่าวขา้งต้น จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนมีอนัตรายท่ีเกิดข้ึนสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกัน 
ตวัอยา่งเช่น อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการพงัทลายดินของงานดินเพื่อเตรียมพื้นท่ีในการก่อสร้างฐาน
รากของงานฐานราก เพื่อท่ีสามารถอธิบายอนัตรายท่ีเกิดข้ึนอย่างชดัเจนและไม่ซ ้ าซ้อน จึงแบ่ง
อนัตรายออกเป็น 3 ส่วน คือ อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากงานดินและงานฐานราก อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจาก
งานโครงสร้าง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากงานระบบและงานตกแต่ง ซ่ึงมีรายละเอียดของอนัตรายท่ีเกิด
ขั้นดงัน้ี (อคัรพงษ ์ นวลอ่อน, 2554) 

1) งานดินและงานฐานราก ในการก่อสร้างโดยทัว่ไป ไม่วา่จะเป็นการก่อสร้างอาคารท่ี
พกัอาศยั งานถนน หรืองานสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ลว้นเก่ียวของกบังานดินและงานฐาน
ราก ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนส าคญัในการก่อสร้างทุกชนิด การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดิน 
งานฐานราก จะเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งคนจ านวนมากกบัเคร่ืองจกัร ตั้งแต่
เคร่ืองจกัรชนิดเบา เช่น เล่ือย สวา่นไปจนถึงเคร่ืองจกัรชนิดหนกั เช่น รถขดุ เจาะ รถ
บดอดั เคร่ืองตอกเสาเขม็ เป็นตน้ ซ่ึงจะแตกต่างกบังานชนิดอ่ืนๆ  

ดังนั้ น การวางมาตรการความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับงานดินและฐานราก 
ผูป้ระกอบการตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ จะท าอยา่งไรจะให้คนซ่ึงส่วนมากเป็นคนท่ีขาดความรู้และ
ความช านาญเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยคี่อนขา้งสูง สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากงานดินและฐานราก สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุดว้ยกนั คือ 
ผูป้ฏิบติังาน  เคร่ืองจกัร และหลกัวศิวกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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ตารางท่ี 2.1  ขั้นตอนการท างานและอนัตรายจากงานดินและฐานราก  

ขั้นตอนการท างาน  อนัตราย  

-  การร้ือถอนส่ิงก่อสร้างเดิม -  การชน กระแทก บีบ ทบั ไฟฟ้า ก๊าซ ประปา 
การพงัทลาย การตกจากท่ีสูง 

-  การขดุเจาะส ารวจดิน -  การชน การกระแทก บีบ ทบั  

-  การปรับปรุงสภาพพื้นดิน  -  การพงัทลาย การชน การพงัทลายของดิน 

-  การล าเลียงวสัดุก่อสร้างเคร่ืองจกัร  -  การกระแทก การชน ทบั 

-  การติดตั้ง ประกอบเคร่ืองจกัร เช่น เคร่ืองตอก
เสาเขม็ เคร่ืองเจาะเสาเขม็  

-  การกระแทก ชน ทบั การตกจากท่ีสูง  

-  การขดุเจาะขนถ่ายดิน  -  การพงัทลาย การกระแทก ชน ทบั  

-  การตดัหวัเสาเขม็ -  การทบั การพงัทลาย การสั่นสะเทือน  

-  การผกูเหล็กและการขนยา้ย -  การกระแทก ทบั ชน 

-  การเทคอนกรีต  -  การกระแทก ทบั ชน การตกจากท่ีสูง  

-  การปรับระดบัพื้นดิน -  การกระแทก ทบั ชน  

-  การร้ือถอน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร  -  การกระแทก ทบั ชน การตกจากท่ีสูง 
 

2) งานโครงสร้าง เป็นขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากงานดินและงานฐานราก ลกัษณะของ
อนัตรายท่ีเกิดข้ึนจะครอบคลุมส่วนใหญ่ของงานก่อสร้างเกือบทั้งหมด นอกจากงาน
โครงสร้างจะเป็นงานหลกั เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นปัจจุบนัค่อนขา้งมีความกา้วหนา้ 
และสภาพการท างานท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกวา่ขั้นตอนอ่ืนๆ 
ซ่ึงทุกกระบวนการลว้นแต่อาจท าใหเ้กิดอนัตรายแทบทั้งส้ิน กฎหมายความปลอดภยั
ในการท างานเก่ียวกบัการก่อสร้างส่วนใหญ่ไดถู้กก าหนดข้ึนมาเพื่อมุ่งเนน้ให้นายจา้ง
ป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดข้ึนในงานโครงสร้าง  

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากโครงสร้าง สามารถแบ่งออกเป็น 4 สาเหตุดว้ยกนั คือ  
ผูป้ฏิบติังาน  เคร่ืองจกัร  หลกัวศิวกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
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ตารางท่ี 2.2  ขั้นตอนการท างานและอนัตรายจากงานโครงสร้าง  

ขั้นตอนการท างาน  อนัตราย  

-  การเตรียมเหล็ก  
-  เทคอนกรีต  
-  การก่อฉาบ  

-  สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของลูกจา้ง เน่ืองมาจากกระบวนการ
ท างาน ซ่ึงมีฝุ่ นละออง เสียงดงั และความอบัช้ืน 

-  สภาพการท างาน
ทัว่ไป 

-  อนัตรายจากบริเวณการก่อสร้างซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดเขตก่อสร้างให้
ชดัเจนเพื่อความปลอดภยัต่อบุคคลภายนอก และโดยเฉพาะลูกจา้งของ
หน่วยงานก่อสร้าง ซ่ึงภายในเขตก่อสร้างอาจจะมีกองวสัดุหลุมหรือบ่อท่ี
เกิดจากการท างาน หรือเศษตะปูท่ีติดอยูต่ามไมแ้บบ เป็นตน้ 

-  การขนยา้ย วสัดุ
ส่ิงของ 

-  การใชลิ้ฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราวท่ีขาดการตรวจสอบดูแลในเร่ืองความมัง่คง
แขง็แรงของหอลิฟตแ์ละการไม่มีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการใชง้านลิฟต ์
และรวมถึงการใชง้านป้ันจัน่ทั้งชนิดอยูก่บัท่ีและชนิดเคล่ือนท่ี อุบติัเหตุ
หลายคร้ังท่ีป้ันจัน่โค่น หรือหกัลงมาเน่ืองมาจากการใชง้านท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ก าหนด 

-  การติดตั้งและร้ือ
ถอนเคร่ืองจกัร 

-  อนัตรายในการใชเ้คร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรกล โดยเฉพาะการติดตั้ง
เคร่ืองจกัรกลท่ีตอ้งมีการติดตั้งและตอ้งควบคุมดูแลโดยวิศวกร และการร้ือ
ถอนท่ีไม่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด 

-  การใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น งาน
เช่ือม งานตดั งาน
เจาะ  

-  อนัตรายจากไฟฟ้า ส่วนใหญ่อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการท างานกบัสภาพ
ของสายไฟฟ้าท่ีช ารุดและไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงขาดการจดัท าแผงวงจรไฟฟ้า
ท่ีถูกตอ้ง ไม่มีเคร่ืองตดักระแสไฟฟ้า รวมทั้งการท างานในขณะท่ีฝนตกจะมี
ความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายกบัลูกจา้งมากท่ีสุด 

-  การตั้งแบบ -  กรณีท่ีลูกจา้งตอ้งท างานในท่ีสูงก็จะมีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุจากการตก
จากท่ีสูงหากไม่มีการจดัท าราวกนัตก หรือการใชน้ัง่ร้าน ลูกจา้งก็อาจจะเกิด
อนัตรายได ้เช่น นัง่ร้านไม่สามารถรับน ้าหนกัไดเ้น่ืองจากไม่มีการจดัท า
แบบและรายการค านวณของนัง่ร้านโดยวศิวกรอยา่งถูกตอ้งและการยดึโยง
กบัอาคารไม่ถูกตอ้งรวมไปถึงการท างานในท่ีโดดเด่ียวโดยท่ีไม่มีการใช้
สายช่วยชีวติและเขม็ขดันิรภยั 
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3) งานระบบและงานตกแต่ง   อนัตรายจากการท างานก่อสร้างมิไดเ้กิดในระหวา่งงาน
โครงสร้างเท่านั้น เม่ืองานโครงสร้างเสร็จเรียบร้อย งานระบบและงานตกแต่งก็จะเร่ิม
เขา้ด าเนินการ โดยจะเป็นลูกจา้งชุดใหม่ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างแอร์ ช่างท าฝ้า
เพดาน ช่างท าหินขดั ช่างทาสี ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานโดยส่วนใหญ่จะยงัไม่คุน้เคยกบัสถานท่ี
ก่อสร้าง รวมถึงจุดท่ีอาจเกิดอนัตรายได ้ โดยเฉพาะบริเวณท่ีไม่มีป้ายแสดงจุดอนัตราย
หรือไม่มีมาตรการป้องกนันั้น  

อุบติัเหตุท่ีเกิดจากงานระบบและงานตกแต่ง สามารถแบ่งออกเป็น 3 สาเหตุ ดว้ยกนั คือ 
ผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองจกัร และหลกัวศิวกรรมท่ีไม่ถูกตอ้ง  
 

ตารางท่ี 2.3  ขั้นตอนการท างานและอนัตรายจากงานระบบและงานตกแต่ง  

ขั้นตอนการท างาน  อนัตราย  

-  การเตรียมงาน  -  การขนยา้ยวสัดุ อุปกรณ์ เช่น อิฐท่อ ดว้ยป้ันจัน่ ลิฟทข์นส่งวสัดุ  

-  งานติดตั้ง ฝ้าเพดาน เป็นตน้ -  การใชน้ัง่ร้าน  

-  งานติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า แอร์  -  ไฟฟ้าร่ัว สารเคมี  

-  งานทาสี งานก่อฉาบ โบกปูน -  การท างานบนท่ีสูงเกิน 4 เมตร ซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่ียว เช่น งาน
ฉาบปูน ทาสี ภายในอาคารและอนัตรายจากอคัคีภยั  

-  การจดัเก็บ ขนยา้ย เศษวสัดุ  -  ในงานก่อสร้างมกัจะมีเศษวสัดุต่างๆ จ านวนมาก และมกัมีเหตุ
จากการตกหล่นของวสัดุเหล่านั้นเสมอ  

-  การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า เช่น 
งานเจาะ งานตดั  

-  อนัตรายจากไฟฟ้าดูด ความสั่นสะเทือน  

-  งานบ่อบ าบดัน ้าเสีย  -  การท างานในท่ีอบัอากาศ ซ่ึงมีทางเขา้ออกจ ากดั 

-  งานบ่อพกัสายโทรศพัท ์ -  การท างานในท่ีอบัอากาศ ซ่ึงมีทางเขา้ออกจ ากดั 

-  งานบ่อพกัน ้าใตดิ้น  -  การท างานในท่ีอบัอากาศ ซ่ึงมีทางเขา้ออกจ ากดั 

-  งานทาสี และตกแต่งอุปกรณ์
เคร่ืองใชส้ านกังาน
เฟอร์นิเจอร์ 

-  ไฟไหม ้โดยเฉพาะเม่ือเร่ิมงานระบบและงานตกแต่ง ซ่ึงเป็น
ระยะท่ีมีการน าวสัดุเช้ือเพลิงเขา้มาทั้งชนิดติดไฟง่ายและไวไฟ 
และมีผูรั้บเหมารายยอ่ยเขา้มาท างานพร้อมๆ กนั หลายรายซ่ึง
ยากต่อการควบคุม 
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2.4  กฎหมายเกี่ยวกบัความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
 ในปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจก่อสร้างส่วนใหญ่ได้หันมาให้ความสนใจเก่ียวกบัเร่ือง
ความปลอดภัยในการท างานมากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยมีการออกกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน อยูห่ลายฉบบั และกฎหมายเหล่าน้ีก็มีการ
ปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานในปัจจุบนั ซ่ึงพอจะยกตวัอยา่งกฎหมายบาง
ฉบบัท่ีมีผลกบักิจการก่อสร้าง ไดด้งัน้ี  (http://www.craftskill.co.th) 

1) ความปลอดภัย ในการท า งาน เ ก่ี ยวกับ เค ร่ือง มือ เค ร่ืองจักร  (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร ลงวนัท่ี 23 
กรกฎาคม 2519)  มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
- ตอ้งมีตระแกรงเหล็กเหนียว ครอบส่วนท่ีหมุน และส่วนส่งถ่ายก าลงัใหมิ้ดชิด 
- จัดท าท่ีครอบป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักร และติดตั้ งสายดินเพื่อป้องกัน

กระแสไฟฟ้าร่ัว 
- ผูท่ี้ท  างานกบัเคร่ืองจกัรตอ้งสวมใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตรายท่ีเหมาะสมตามสภาพ

และลกัษณะงานอยา่งเคร่งครัด 
- มีท่ีปิดบงัประกายไฟของเคร่ืองจกัร 
- เม่ือซ่อมแซมตอ้งติดป้าย “ก าลงัซ่อมหา้มเปิดสวทิซ์” 
- หา้มใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรผดิประเภท 
- หา้มถือเคร่ืองมือโดยห้ิวท่ีสายไฟ และถอดปลัก๊โดยการดึงท่ีสายไฟ 
- เม่ือพบเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรช ารุดตอ้งหยุดการใช้ ตดัสวิทซ์จ่ายพลงังานแขวนป้าย 

“ช ารุดหา้มใช”้ และส่งซ่อมทนัที 
- หา้มโดยสารไปกบัรถ หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่ไดท้  าไวเ้พื่อการโดยสาร 

2) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2519) 
มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
- บริเวณท างานตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอโดยสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนในระยะ    20  

เมตร 
- ทางเดินตอ้งมีแสงสวา่งเพียงพอ และมีตลอดเส้นทาง 
- หากเสียงดงัขนาดยืนห่างกนั 1 เมตรแล้วตอ้งตะโกนพูดกนั  ตอ้งใช้เคร่ืองอุดหู 

หรือครอบหูลดเสียง 
- การท างานท่ีมีแสงจา้ และรังสีจะตอ้งใส่แวน่ตาป้องกนัแสง และรังสี 
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- การท างานในบริเวณท่ีมีความร้อนสูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียสจะตอ้งมีการ
ระบายความร้อน หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัความร้อนท่ีเหมาะสม 

- การท างานเก่ียวกบัสารเคมีท่ีมี กล่ิน ฝุ่ น ละออง  แก๊ส ไอระเหย จะตอ้งสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสม 

3) ความปลอดภัย ในการท า ง าน ก่อส ร้ า งว่ าด้วย เขต ก่อส ร้ า ง  (ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างว่าดว้ยเขตก่อสร้าง ลง
วนัท่ี 10 กนัยายน 2528)  มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
- บริเวณเขตก่อสร้างตอ้งจดัท าร้ัวหรือคอกกั้น พร้อมปิดป้ายประกาศบริเวณเขต

ก่อสร้างโดยรอบบริเวณท่ีท าการก่อสร้าง “เขตก่อสร้าง บุคคลภายนอกหา้มเขา้” 
- บริเวณเขตอนัตรายตอ้งจดัท าร้ัวหรือคอกกั้น พร้อมปิดป้ายประกาศบริเวณเขต

อนัตราย“เขตอนัตรายในการก่อสร้าง” และมีไฟสัญญาณสีแดงแสดงให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนในเวลากลางคืน 

- ไม่อนุญาตให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวข้อง หรือหมดหน้าท่ีเข้าไปในเขตก่อสร้าง และเขต
อนัตรายในการก่อสร้าง ยกเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากนายจา้งหรือตวัแทน 

- หา้มผูป้ฏิบติังานพกัอาศยัในบริเวณเขตก่อสร้าง 
 

2.5  ทศันคติต่อความปลอดภัย 
 ทศันคติของบุคคลต่อความปลอดภยัเป็นขอ้มูลท่ีมีความจ าเป็นมากในการวางแผนจดัตั้ง
ความปลอดภยัในสถานประกอบการ  เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือพนักงาน
โดยตรง  ดงันั้นก่อนจะเร่ิมตน้ร่างแผนงานจึงตอ้งมีขอ้มูลก่อนว่า พนกังานในโครงการมีความรู้
ความเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัแค่ไหน พร้อมหรือไม่ท่ีจะปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นแผน เม่ือได้
ขอ้มูลตรงน้ีมาแลว้ก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะจะท าให้สามารถประยุกต์และปรับปรุงแผนงาน
ความปลอดภัยให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด (www.safetylifethailand.com) วาณี  อนุพงศ์
ไพศาล (2554)  ไดก้ล่าวเก่ียวกบัทศันคติต่อความปลอดภยั ไวด้งัน้ี   

2.5.1  ความเช่ือและความเคยชินทีไ่ม่ปลอดภัย  
 แมว้่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์ทุกคนตอ้งการความปลอดภยั แต่ก็มีคนจ านวนไม่น้อยท่ีมี
ทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งต่อความปลอดภยั ผลท่ีตามมาก็คือพฤติกรรมท่ีชอบเส่ียงภยันานาชนิด ทั้งน้ี
เพราะในตวับุคคลยงัมีความเช่ือและความเคยชินเก่าๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภยั ไดแ้ก่ 

1) อุบติัเหตุเป็นเร่ืองของเคราะห์กรรม  ความเช่ือของคนในเร่ืองน้ีมากนอ้ยแตกต่างกนัไป
น้อยคนนักท่ีจะกล้ายอมรับว่าตนคิดเช่นนั้นทั้งหมด เช่นเดียวกับน้อยคนท่ีจะกล้า
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ปฏิเสธว่าไม่มีความเช่ือในเร่ืองเหล่าน้ีเลย คนส่วนใหญ่เช่ือคร่ึงไม่เช่ือคร่ึง ดงันั้นเม่ือ
ไม่สามารถหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงได ้คนก็จะตอบค าถามท่ีตนเองไม่สามารถหาค าตอบได้
วา่เป็นเร่ืองของเคราะห์ท ากรรมแต่ง ความเช่ือในเร่ืองเคราะห์กรรมน้ียิ่งมีมากเพียงใดก็
จะท าใหค้วามเช่ือท่ีวา่ “อุบติัเหตุสามารถป้องกนัได”้ ลดนอ้ยลงเท่านั้น 

2) อุบติัเหตุเป็นเร่ืองสุดวิสัย  นอกเหนือจากการกระท าของบุคคลแลว้อุบติัเหตุอาจเกิด
จากปัจจยัอ่ืนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการกระท าของผูอ่ื้น หรือจากสภาพการณ์ไม่
ปลอดภยัท่ีผูห้น่ึงผูใ้ดสร้างข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยความรับผิดชอบหรือ
หน้าท่ีของคนหน่ึงคนใด กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดหรือกระทัง่ของทุกคนเสมอ กล่าวโดย
แทจ้ริงแล้วอุบติัเหตุท่ีสุดวิสัยท่ีมนุษยส์ามารถป้องกนัได้จริงๆ นั้นมีเพียงร้อยละ 2 
เท่านั้น คือ อุบติัเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภยั  วาตภยั เป็นตน้  กล่าว
ในอีกแง่หน่ึงคือ เกือบทั้งหมดของอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นวสิัยท่ีมนุษยส์ามารถป้องกนั
ได ้

3) พฤติกรรมชอบเส่ียงชอบโลดโผน  บางบุคคลไม่ชอบการด าเนินชีวิตท่ีราบเรียบสงบ
เสง่ียมหากชอบความเส่ียงภยัและต่ืนเตน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวยัหนุ่มท่ีคึกคะนอง 
(ส าหรับการขบัข่ียานพาหนะนั้นพบไดแ้ทบทุกเพศทุกวยั) 

4) ฝ่าฝืนกฎความปลอดภยั  ไร้ระเบียบวินยั คนไทยจ านวนไม่นอ้ยมีความเคยชินท่ีชอบ
ท าอะไรง่ายๆ สบายๆ โดยความคิดอย่างง่ายๆ เช่นกนัว่า “ไม่เป็นอะไรหรอกน่า คิด
มากไปได”้  จึงมกัพบเสมอวา่ปัญหาการบริหารงานความปลอดภยัของสถานท่ีท างาน
เกือบทุกแห่ง มิใช่อยู่ตรงท่ีว่า “จะจัดท ากฎความปลอดภัยท่ีถูกต้องสมบูรณ์ได้
อย่างไร” แต่อยู่ตรงท่ีว่า “จะท าอย่างไรให้คนท างานทั้งหมดปฏิบติัตามกฎหมาย
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด”  

2.5.2  ทศันคติต่อความปลอดภัยและพฤติกรรมทีป่ลอดภัย 
 พฤติกรรมท่ีปลอดภยัมาจากการท่ีมีทศันคติต่อความปลอดภยัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมาจากการมี
ความรู้และมีความส านึกต่อความปลอดภยัท่ีถูกตอ้งเช่นกนั ในการด าเนินชีวิตและการท างานนั้นจึง
ควรมีทศันคติและพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งปลอดภยั ดงัน้ี 

1) อุบติัเหตุเกือบทั้งหมดมีสาเหตุมาจากสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัและการกระท าท่ีไม่
ปลอดภยั สภาพการณ์หรือส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยั เช่น การออกแบบ
โรงงานและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ย่อมยากแก่คนท างานในการปฏิบติังาน
ดว้ยความปลอดภยัหรืออีกนยัหน่ึงคือ ง่ายแก่การเกิดอุบติัเหตุนัน่เอง ในทางสถิติแลว้
ถือวา่ เพียงร้อยละ 10 ของการเกิดอุบติัเหตุมีสาเหตุมาจากสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 
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 การกระท าท่ีไม่ปลอดภัยพบว่า เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 88  นั่น
หมายความวา่อุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของคนมากกวา่เคร่ืองจกัร ตวัอยา่งเช่น การ
ถอดการ์ดเคร่ืองจกัรออก การไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  การไม่ปฏิบติัตามกฎ
ความปลอดภยั การท างานดว้ยร่างกายหรือจิตใจท่ีไม่พร้อม เช่น เจบ็ป่วย เมาสุรา กงัวลใจ ฯลฯ 

2) อุบติัเหตุสามารถป้องกนัได ้ ทั้งในเชิงป้องกนัและในเชิงแกไ้ข ดงัน้ี  
- การวิเคราะห์อุบติัเหตุในเชิงป้องกนั  ท าโดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบติังาน

อย่างละเอียดแลว้ก็ท าการคน้หาอนัตรายแฝงและส่วนขาดในการปฏิบติังาน หา
แนวทางในการป้องกนัอนัตรายแฝงและแกไ้ขส่วนขาดในการปฏิบติังานนั้นโดยมี
จุดประสงค์เพื่อการปฏิบติังานท่ีปลอดภยัและป้องกันอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ล่วงหนา้ วธีิน้ีเรียกวา่ การวเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั (Job  Safety  Analysis)  

- การวเิคราะห์อุบติัเหตุเชิงแกไ้ข  ประกอบดว้ยกระบวนการรายงาน สอบสวนและ
วิเคราะห์อุบติัเหตุเร่ิมตน้โดยผูป้ระสบอุบติัเหตุหรือผูพ้บเห็นเหตุการณ์รายงาน
อุบติัเหตุ หวัหนา้งานและเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัไปถึงสถานท่ีเกิดเหตุโดยทนัที 
มีการสัมภาษณ์สอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและส้ินสุดท่ีการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ี
แทจ้ริงของการเกิดอุบติัเหตุ แลว้ด าเนินการแกไ้ขไม่ให้เหตุการณ์ท านองเดียวกนั
เกิดข้ึนซ ้ าอีก วธีิการน้ีเรียกวา่การวเิคราะห์อุบติัเหตุ (Accident  Analysis) 

- ความส านึกในความปลอดภยั  ความปลอดภยัมิใช่เป็นเพียงวิธีการ แผนงานหรือ
โครงการใดๆ แต่ความปลอดภยัตอ้งเป็นจิตส านึกอยา่งหน่ึงซ่ึงแทรกซึมอยูใ่นทุกๆ 
วิธีการด าเนินชีวิตและวิธีการปฏิบติังาน ความส านึกในความปลอดภัยมิได้มี
ความหมายเพียงสัญชาตญาณการอยูร่อดในการต่อสู้กบัภยัอนัตรายท่ีมีอยูใ่นมนุษย์
และสัตวทุ์กชีวิตแต่กวา้งไปกวา่นั้นหมายถึงการด ารงตนอยูด่ว้ยความระมดัระวงั
ไม่ประมาท ความส านึกน้ีมกัจะได้รับการสั่งสมมาน้อยมาก สังคมไทยยงัให้
ความส าคญักบัความปลอดภยัไม่เพียงพอ การเปล่ียนแปลงความเช่ือและความเคย
ชินน้ีสามารถท าไดโ้ดยการย  ้าเตือนอยูเ่สมอ และใหมี้การปฏิบติัซ ้ าแลว้ซ ้ าเล่า 

- พฤติกรรมท่ีปลอดภยั  ผลพวงของทศันคติต่อความปลอดภยัท่ีตอ้งการคือ การมี
พฤติกรรมความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตและการท างาน นอกเหนือจาก
ความคิดท่ีถูกตอ้งแลว้พฤติกรรมท่ีปลอดภยัตอ้งอาศยัการสร้างระบบให้เกิดข้ึน 
นัน่คือระเบียบวนิยัท่ีเขม้งวดซ่ึงตอ้งการความจริงจงัในการปฏิบติัและการกวดขนั
ในการตรวจตรา รวมทั้งมีแบบอย่างท่ีชดัเจนในการปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับและ

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             19 

กลายเป็นค่านิยมของสังคม เม่ือถึงเวลานั้นพฤติกรรมท่ีปลอดภยัจะเป็นวฒันธรรม
และวธีิการด าเนินชีวติของคนรุ่นใหม่ 

- ความปลอดภยัมีคุณค่าในตวัของมนัเอง  กล่าวเฉพาะความปลอดภยัในการท างาน
แลว้ ส าหรับผูใ้ช้แรงงานความปลอดภยัจะรักษาชีวิต ร่างกายและสุขภาพรวมทั้ง
ยกระดบัคุณภาพชีวิตอีกด้วย ส าหรับองค์การสถานประกอบการความปลอดภยั
เป็นความอยู่รอดขององค์การและเป็นคุณธรรมท่ีผู ้บริหารพึงมอบให้แก่
ผูป้ฏิบติังานของตน ความปลอดภยัจะรักษาทรัพยสิ์นและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน
จากอุบติัภยัทั้งปวง โดยทางออ้มแลว้ความปลอดภยัยงัมีบทบาทส าคญัในการช่วย
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการท างานอีกดว้ย 
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บทที ่ 3 
วธิีด าเนินการท าโครงงาน 

 
การศึกษาคร้ังน้ี  มุ่งศึกษาทศันคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างในการดูแลป้องกนัตนเองใน

ระหวา่งปฏิบติังาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การปฏิบติังานของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้าง โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ  ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงประเด็นและเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูศึ้กษาจึง
ไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ซ่ึงประกอบดว้ยประชากรเป้าหมาย พื้นท่ีศึกษา ขอ้มูลในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
3.1  ประชากรทีศึ่กษา  
 ประชากรเป้าหมายท่ีท าการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ 
(2001)  จ  านวน 100  คน  
 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจัิยและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.2.1  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่  แบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนจาก
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง มาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคใ์นการศึกษา  ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย  4  ตอน  คือ  
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง  มีลกัษณะแบบ
ปลายปิด จ านวน  15  ขอ้  มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน  ดงัน้ี 

ตอบรู้  ใหค้ะแนน   1   คะแนน 
ตอบไม่รู้ ใหค้ะแนน   0   คะแนน 

 เกณฑ์การจดักลุ่มดา้นความรู้ความเขา้ใจ พิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ 

ระดบัค่าเฉล่ีย  0.00 - 0.33    หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.34 - 0.66   หมายถึง กลุ่มท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.67 - 1.00   หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 
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ตอนท่ี  3  การดูแลป้องกนัตนเองในระหวา่งปฏิบติังาน  ค าถามมีลกัษณะแบบปลายปิด 
จ านวน 10 ขอ้  โดยมีเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  ไม่เคยปฏิบติัเลย        ให ้ 2  คะแนน  
  ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง    ให ้ 1  คะแนน 
  ปฏิบติัทุกคร้ัง        ให ้ 0  คะแนน 
 เกณฑก์ารจดักลุ่มดา้นทศันคติ พิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน โดย
แบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.00 - 0.66  หมายถึง  มีระดบัทศันคติท่ีถูกตอ้งนอ้ย 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.67 - 1.32  หมายถึง  มีระดบัทศันคติถูกตอ้งปานกลาง 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  1.33 - 2.00  หมายถึง  มีระดบัทศันคติถูกตอ้งมาก 

ตอนท่ี  4   ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ค าถามมี
ลกัษณะแบบปลายปิด จ านวน 30 ขอ้  โดยมีเกณฑ ์ ดงัน้ี 

 ตอบใช่   ให ้ 1  คะแนน 
 ตอบไม่ใช่  ให ้ 0  คะแนน 

 เกณฑก์ารจดักลุ่มดา้นความคิดเห็น พิจารณาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
โดยแบ่งออกเป็น 3  กลุ่ม คือ 

ระดบัค่าเฉล่ีย  0.00 - 0.33    หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความคิดเห็นเชิงลบ 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.34 - 0.66    หมายถึง กลุ่มท่ีมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  ระดบัค่าเฉล่ีย  0.67 - 1.00    หมายถึง  กลุ่มท่ีมีระดบัความคิดเห็นเชิงบวก 

3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ จะใชว้ธีิหาความเท่ียง ดว้ยการน าแบบสอบถาม
ฉบบัร่างเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อตรวจสอบหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสม
ถูกตอ้งดา้นภาษาเพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลดว้ยตนเองโดยด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยงั
ประชากรท่ีศึกษา  จ  านวน  100  คน 

 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 

เม่ือรวบรวมขอ้มูลพร้อมท าการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีได้
จากแบบสอบถามแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี
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และค่าร้อยละ เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย และอภิปราย
ผลการศึกษา  
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บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาทัศนคติของผู ้ใช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษา หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ โดยผลการศึกษาท่ีไดน้ าเสนอในรูป
ตาราง และความเรียง โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง   
ตอนท่ี  3  การดูแลป้องกนัตนเองในระหวา่งปฏิบติังาน   
ตอนท่ี  4  ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  

 

4.1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการส่งแบบสอบถามไปยงัประชากรท่ีศึกษา จ านวน 100 คน ได้รับแบบสอบถาม
กลบัคืนมาทั้งหมด 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 82 ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม  ปรากฏผลดงัต่อไปน้ี 
 

        1)  เพศ  
ขอ้มูลจากผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อยละ 76.80  และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 23.20  รายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
เพศ ความถี่   ร้อยละ 
ชาย 63 76.80 
หญิง 19 23.20 
รวม 82 100.00 

 

   2)  อายุ 
       ขอ้มูลจากผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบวา่ 

ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง มีอายุเฉล่ีย 32  ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.55  โดยผูมี้อายุสูงสุดมีอายุ 54 ปี 
และผูอ้ายตุ  ่าท่ีสุดอาย ุ18 ปี  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.2  
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ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อายสูุงสุด และอายตุ  ่าสุด ของผูต้อบแบบสอบถาม 
        เก่ียวกบัอาย ุ  

X   S.D. อายุสูงสุด (ปี) อายุต ่าสุด (ปี) 

32.02 8.55 54 18 
 

3)  สถานภาพสมรส 
           ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 87.80 และมีสถานภาพโสด ร้อยละ 
12.20  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.3 
 

ตารางท่ี 4.3  ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส ความถี่   ร้อยละ 

โสด 10 12.20 
สมรส 72 87.80 
รวม 82 100.00 

 

4)  ระดบัการศึกษา 
           ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาจบ
ประถมศึกษา ร้อยละ 46.30  จบการศึกษาระดบัปวช./ปวส. และจบปริญญาตรีหรือสูงกวา่ เท่ากนั
คือ ร้อยละ 1.20   รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.4 
 

ตารางท่ี 4.4  ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการศึกษา 
การศึกษา ความถี่   ร้อยละ 

ประถมศึกษา 38 46.30 
มธัยมศึกษา 42 51.20 
ปวช./ปวส. 1 1.20 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 1 1.20 
รวม 82 100.00 
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5)  รายไดเ้ฉล่ีย 
           ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.10 
รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 43.90 รายไดเ้ฉล่ียต ่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 
8.50  และมีรายไดเ้ฉล่ียมากกวา่ 15,001 บาท ร้อยละ 2.40  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.5 
 

ตารางท่ี 4.5  ค่าความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัรายไดเ้ฉล่ีย 
รายได้เฉลีย่ ความถี่   ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 5,000 บาท 7 8.50 
5,001 – 10,000 บาท 37 45.10 
10,001 – 15,000 บาท 36 43.90 
มากกวา่ 15,001 บาท 2 2.40 

รวม 82 100.00 
 
6)  ประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาท างาน) 

           ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างาน ระหวา่ง 2-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.80 รองลงมา
มีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 2 ปี ร้อยละ 25.60  มีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี  ร้อยละ 22.00 
และมีประสบการณ์ท างานระหวา่ง 6-10 ปี ร้อยละ 14.60  รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.6 
 

ตารางท่ี 4.6  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสบการณ์ท างาน ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่  2  ปี 21 25.60 
2 – 5 ปี 31 37.80 
6 – 10 ปี 12 14.60 

มากกวา่ 10 ปี 18 22.00 
รวม 100 100.00 

   

7)  หนา้ท่ีในการท างาน 
                ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีช่างปูน (ก่ออิฐฉาบปูน+กรรมกรตามปูน) คิดเป็นร้อยละ 
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59.80 รองลงมาคือช่างสี ร้อยละ 11.00  ช่างฝ้าเพดาน ร้อยละ 9.80  ช่างกระเบ้ือง-หินขดั ร้อยละ 
7.30 ช่างไมแ้ละช่างเช่ือม ร้อยละ 4.9 เท่ากนั และช่างไฟฟ้า ร้อยละ 4.90  ตามล าดบั รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี  4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามหนา้ท่ีในการท างาน 
หน้าทีใ่นการท างาน ความถี่ ร้อยละ 

ช่างไม ้ 4 4.90 
ช่างปูน 49 59.80 

ช่างไฟฟ้า-ประปา 2 2.40 
ช่างเช่ือม 4 4.90 
ช่างสี 9 11.00 

ช่างกระเบ้ือง-หินขดั 6 7.30 
ช่างฝ้าเพดา-อะลูมิเนียม 8 9.80 

รวม 82 100.00 
 

8)  ประสบการณ์เกิดอุบติัเหตุจากการท างานในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
                ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมาผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เคยเกิดอุบติัจากการท างานมากกว่าหน่ึงคร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 43.90 รองลงมาคือเคยเกิดอุบติัเหตุอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง ร้อยละ 34.10 และไม่เคยเกิด
อุบติัเหตุ ร้อยละ 22.00 ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  4.8 
 

ตารางท่ี 4.8  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์เกิดอุบติัเหตุ 
ประสบการณ์เกดิอุบัติเหตุจากการท างานในระยะเวลา 1 ปี ความถี่ ร้อยละ 

ไม่เคยประสบอุบติัเหตุระหวา่งท างาน 18 22.00 
เคยประสบอุบติัเหตุระหวา่งท างานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 28 34.10 
เคยประสบอุบติัเหตุระหวา่งท างานมากกวา่ 1 คร้ัง 36 43.90 

รวม 82 100.00 
 

 

9)  ลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเคยเกิดในการท างาน 
                ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน พบว่า 
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไดรั้บอนัตรายจากการล่ืนลม้หรือตกจากท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 22.00 
รองลงมาคือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกใส่ ร้อยละ 19.50 ไดรั้บอนัตรายจากฝุ่ นละอองหรือควนัท่ีเกิดจาก
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การท างาน ร้อยละ 15.90  ถูกบาดหรือท่ิมแทงจากวสัดุอุปกรณ์แหลมคม ร้อยละ 13.40 อ่ืนๆ (ไม่เคย
เกิดอุบติัเหตุ) ร้อยละ 12.20  ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต และไดรั้บอนัตรายจากเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือใน
การท างาน ร้อยละ 7.30 เท่ากนั  และไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี ร้อยละ 2.40  ตามล าดบั รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี  4.9 
 

ตารางท่ี 4.9  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามลกัษณะอุบติัเหตุ 
ลกัษณะอุบัติเหตุทีเ่คยเกดิในการท างาน ความถี่ ร้อยละ 

ล่ืนลม้หรือตกจากท่ีสูง 18 22.00 
วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกใส่ 16 19.50 

ถูกบาดหรือท่ิมแทงจากวสัดุอุปกรณ์แหลมคม 11 13.40 
ไดรั้บอนัตรายจากสารเคมี 2 2.40 

ไดรั้บอนัตรายจากเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือในการท างาน 6 7.30 
ไดรั้บอนัตรายจากฝุ่ นละอองหรือควนัท่ีเกิดจากการท างาน 13 15.90 
ไดรั้บอนัตรายจากเหตุสุดวสิัย เช่น ฟ้าผา่ ดินทรุด เป็นตน้ 6 7.30 

ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต 10 12.20 
รวม 82 100.00 

 

10)  ประสบการณ์ฝึกอบรมความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 
                ขอ้มูลจากผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 100 คน พบวา่ 
ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมความปลอดภยั ร้อยละ 35.40 รองลงมาเคย
อบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ร้อยละ 25.60  อบรมการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั ร้อยละ 24.40 และเคย
อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน ร้อยละ 14.60  ตามล าดบั รายละเอียดแสดงในตารางท่ี  
4.10 
 

ตารางท่ี 4.10  ความถ่ีและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ฝึกอบรมความ 
          ปลอดภยัในงานก่อสร้าง 

ประสบการณ์ฝึกอบรม ความถี่ ร้อยละ 
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 20 24.40 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 21 25.60 
การอบรมความปลอดภยัในการท างาน 12 14.60 

ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม 29 35.40 
รวม 82 100.00 
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4.2  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   
ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82  คน ด้าน

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง ไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  4.11  
 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
                      เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   X S.D. ความหมาย 
1.  ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นใหอ้ยู่
ในสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

0.89 0.31 มาก 

2.  ขยะในบริเวณท่ีท างานจะตอ้งเก็บกวาดใหส้ะอาดอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดการเกิด
อุบติัเหตุ เป็นการป้องกนัอุบติัภยัได ้

0.88 0.33 มาก 

3.  ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ค าแนะน าต่างๆ 
อยา่งเคร่งครัด อยา่ฉวยโอกาสหรือละเวน้ ถา้ไม่ทราบไม่เขา้ใจ
ใหถ้ามเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หรือหวัหนา้งาน 

0.87 0.34 มาก 

4. การแบกหามเหล็ก เขา้เคร่ืองตดัหรือดดัจะตอ้งเป็นไปใน
ทิศทางไปดา้นเดียวเท่านั้นไม่มีการเดินสวนกนัเพราะปลาย
เหล็กอาจท่ิมแทงกนัได ้

0.83 0.38 มาก 

5. หา้มผูป้ฏิบติังานพกัอาศยัในบริเวณเขตก่อสร้าง 0.82 0.39 มาก 
6.  ผา้ท่ีเป้ือนน ้ามนัตอ้งเก็บลงถงัขยะท่ีท าดว้ยโลหะท่ีมีฝาปิด
มิดชิดเพื่อป้องกนัการติดไฟ 

0.78 0.42 มาก 
 

7.  ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งร่ิง หา้มมีส่วนยืน่
หอ้ย และหา้มถอดเส้ือในขณะท่ีปฏิบติังานตามปกติ 

0.74 0.44 มาก 

8. ผูท่ี้สามารถเขา้สู่พื้นท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟ  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บ
อนุญาตเท่านั้น 

0.74 0.44 มาก 

9. หา้มโดยสารไปกบัรถ หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่ไดท้  าไวเ้พื่อการ
โดยสาร 

0.73 0.45 มาก 

10. หา้มถือเคร่ืองมือโดยห้ิวท่ีสายไฟ และถอดปลัก๊โดยการดึงท่ี
สายไฟ 

0.71 0.46 มาก 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   X S.D. ความหมาย 
11.  ตอ้งใส่รองเทา้หุม้ส้นในขณะท างานตลอดเวลาในสภาพ
งานท่ีสามารถใส่ได ้หา้มใส่รองเทา้แตะ 

0.70 0.46 มาก 

12. การท างานท่ีมีแสงจา้ และรังสีจะตอ้งใส่แวน่ตาป้องกนัแสง 
และรังสี 

0.61 0.49 ปานกลาง 

13.  ก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตรวจบริเวณรอยต่อ หรือขอ้ต่อ
ต่างๆ วา่แน่นหนาดีหรือไม่ ถา้หลวมอาจเกิดประกายไฟหรือ
ความร้อนซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้

0.59 0.46 ปานกลาง 

14.  หา้มเทน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้า
หรือท่อระบายส่ิงโสโครกอ่ืนๆ 

0.52 0.50 ปานกลาง 

15.  เม่ือไดรั้บบาดเจบ็ไม่วา่จะเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม ตอ้ง
รายงานใหห้วัหนา้งานหรือเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทราบเพื่อ
สอบถามสาเหตุหาวธีิป้องกนัและแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ทราบ
เพื่อจะไดรู้้และหาวธีิการท่ีดีกวา่ และรับการปฐมพยาบาลเพราะ
หากปล่อยไวอ้าจเกิดอนัตรายในภายหลงั 

0.35 0.48 ปานกลาง 

รวม 0.72 0.42 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11  พบว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ค าถามจ านวน 11 ขอ้ ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างมีความรู้ความเขา้
ในระดบัมาก ไดแ้ก่  การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่
เสมอ มีค่าเฉล่ีย 0.89  รองลงมาคือ ขยะในบริเวณท่ีท างานจะตอ้งเก็บกวาดใหส้ะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดการเกิดอุบติัเหตุ เป็นการป้องกนัอุบติัภยัได ้มีค่าเฉล่ีย 0.88  
ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ค าแนะน าต่างๆ อยา่งเคร่งครัด อย่าฉวยโอกาสหรือละ
เวน้ ถา้ไม่ทราบไม่เขา้ใจให้ถามเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หรือหวัหนา้งาน มีค่าเฉล่ีย 0.87  การแบก
หามเหล็ก เขา้เคร่ืองตดัหรือดดัจะตอ้งเป็นไปในทิศทางไปดา้นเดียวเท่านั้นไม่มีการเดินสวนกนั
เพราะปลายเหล็กอาจท่ิมแทงกนัได ้มีค่าเฉล่ีย 0.83  หา้มผูป้ฏิบติังานพกัอาศยัในบริเวณเขตก่อสร้าง 
มีค่าเฉล่ีย 0.82  ผา้ท่ีเป้ือนน ้ามนัตอ้งเก็บลงถงัขยะท่ีท าดว้ยโลหะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกนัการติด
ไฟ มีค่าเฉล่ีย 0.78 ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งร่ิง หา้มมีส่วนยื่นห้อย และห้ามถอดเส้ือ
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ในขณะท่ีปฏิบติังานตามปกติ มีค่าเฉล่ีย 0.74  ผูท่ี้สามารถเขา้สู่พื้นท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟ  ตอ้งเป็นผูท่ี้
ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น มีค่าเฉล่ีย 0.74  ห้ามโดยสารไปกบัรถ หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่ไดท้  าไวเ้พื่อการ
โดยสาร มีค่าเฉล่ีย 0.73  ห้ามถือเคร่ืองมือโดยห้ิวท่ีสายไฟ และถอดปลัก๊โดยการดึงท่ีสายไฟ มี
ค่าเฉล่ีย 0.71 ตอ้งใส่รองเทา้หุ้มส้นในขณะท างานตลอดเวลาในสภาพงานท่ีสามารถใส่ได ้ห้ามใส่
รองเทา้แตะ มีค่าเฉล่ีย 0.70  และมีขอ้ค าถาม 4 ขอ้ ซ่ึงผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างมีความรู้ความเขา้ใจใน
ระดบัปานกลาง ได้แก่ การท างานท่ีมีแสงจา้ และรังสีจะตอ้งใส่แว่นตาป้องกนัแสง และรังสี มี
ค่าเฉล่ีย 0.61 รองลงมาคือก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตรวจบริเวณรอยต่อ หรือขอ้ต่อต่างๆ วา่แน่น
หนาดีหรือไม่ ถา้หลวมอาจเกิดประกายไฟหรือความร้อนซ่ึงจะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหมไ้ด ้มี
ค่าเฉล่ีย 0.59  ห้ามเทน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้ าหรือท่อระบายส่ิงโสโครก
อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 0.52  และ เม่ือไดรั้บบาดเจ็บไม่วา่จะเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม ตอ้งรายงานให้หวัหน้า
งานหรือเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทราบเพื่อสอบถามสาเหตุหาวิธีป้องกนัและแจง้ให้ผูป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ ทราบเพื่อจะไดรู้้และหาวิธีการท่ีดีกว่าและรับการปฐมพยาบาลเพราะหากปล่อยไวอ้าจเกิด
อนัตรายในภายหลงั มีค่าเฉล่ีย 0.35 ตามล าดบั 

จากขอ้มูลส่วนน้อยซ่ึงมีค่าเฉล่ีย 0.35 ท าให้ทราบว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เม่ือ
ไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยมกัไม่ให้ความสนใจในการแจง้ให้หวัหนา้งานหรือเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ทราบเพื่อหาสาเหตุวธีิป้องกนัหรือเขา้รับการปฐมพยาบาลซ่ึงการละเลยดงักล่าวอาจน ามาสู่อนัตราย
ในอนาคต ดังนั้ นจึงควรมีแนวทางป้องกันแก้ไข คือ ควรมีการมอบหมายหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเร่ืองความปลอดภัยในการท างานแก่ลูกจ้างและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกระดับเพื่อให้เห็น
ความส าคญัและร่วมมือกนัปฏิบติั  จดัให้มีการรณรงค์ส่งเสริมเพื่อจูงใจให้เกิดความร่วมมือและ
ความรับผดิชอบในเร่ืองของความปลอดภยัของลูกจา้งในทุกระดบั เช่น จดัให้มีระบบปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้  มีการมอบรางวลัแก่พนกังานท่ีมาแจง้เหตุเร่ืองความปลอดภยั เป็นตน้ 
 
4.3  การดูแลป้องกันตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน   

ขอ้มูลจากผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จ านวน 82 คน เก่ียวกบั
การดูแลป้องกนัตนเองในระหวา่งปฏิบติังาน  ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี  4.12  
 

ตารางท่ี 4.12  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างเก่ียวกบัการดูแลป้องกนั 
                    ตนเองในระหวา่งปฏิบติังาน 
  ทศันคติในการดูแลป้องกนัตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน   X S.D. ความหมาย 
1. เคยท าผดิระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติังาน 1.17 1.48 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
ทศันคติในการดูแลป้องกนัตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน   X S.D. ความหมาย 

2.  เคยหยอกลอ้กบัเพื่อนร่วมงานในระหวา่งปฏิบติังาน 0.89 0.44 ปานกลาง 
3.  เคยทิ้งวสัดุลงมาจากท่ีสูงลงสู่พื้นภายนอกอาคาร 0.87 0.65 ปานกลาง 
4.  เคยมาปฏิบติังานในขณะท่ีเจบ็ป่วยไม่สบาย 0.83 0.49 ปานกลาง 
5.  เคยกระโดดเกาะหรือกระโดดลงจากรถบรรทุกท่ีใชใ้นพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

0.78 0.67 ปานกลาง 

6.  เคยลดความยาวของโซ่หรือต่อโซ่โดยการต่อตะปูหรือสลกั
เกลียวผา่นรูโซ่สองขอ้หรือผกูเง่ือน 

0.77 0.65 ปานกลาง 

7.  เคยท างานบนนัง่ร้านในขณะเกิดพายหุรือลมแรง 0.75 0.56 ปานกลาง 
8.  เคยใชอุ้ปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรผดิวตัถุประสงคข์อง
เคร่ืองมือนั้น  เช่น  มีการใช ้ป้ันจัน่ไปใชใ้นการดึงหรือลากของ
ท่ีมีน ้าหนกัมาก ๆ  หรือการใชลิ้ฟตส่์งวสัดุในการข้ึนลงของ
คนงาน 

0.74 0.56 ปานกลาง 

9.  เคยปฏิบติังานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมือ แวน่
กนัรังสี หมวกนิรภยั                                       

0.72 0.50 ปานกลาง 

10  เคยใชบ้นัไดไต่เหยยีบเป็นยกพื้นส าหรับปฏิบติังาน  0.67 0.60 ปานกลาง 
ภาพรวม 0.82 0.66 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) มีทศันคติใน
การดูแลป้องกนัตนเองในระหว่างปฏิบติังาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียรายขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย พบวา่ ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างเคยท าผิดระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัท่ี
ก าหนดไวใ้นการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 1.17  รองลงมาคือเคยหยอกลอ้กบัเพื่อนร่วมงานในระหวา่ง
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 0.89  เคยทิ้งวสัดุลงมาจากท่ีสูงลงสู่พื้นภายนอกอาคาร มีค่าเฉล่ีย 0.87 เคยมา
ปฏิบัติงานในขณะท่ีเจ็บป่วยไม่สบาย มีค่าเฉล่ีย 0.83 เคยกระโดดเกาะหรือกระโดดลงจาก
รถบรรทุกท่ีใชใ้นพื้นท่ีก่อสร้าง  มีค่าเฉล่ีย 0.78  เคยลดความยาวของโซ่หรือต่อโซ่โดยการต่อตะปู
หรือสลกัเกลียวผา่นรูโซ่สองขอ้หรือผกูเง่ือน มีค่าเฉล่ีย 0.77 เคยท างานบนนัง่ร้านในขณะเกิดพายุ
หรือลมแรง มีค่าเฉล่ีย 0.75   เคยใชอุ้ปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรผิดวตัถุประสงคข์องเคร่ืองมือ
นั้น  เช่น  มีการใช ้ป้ันจัน่ไปใชใ้นการดึงหรือลากของท่ีมีน ้ าหนกัมากๆ หรือการใชลิ้ฟตส่์งวสัดุใน
การข้ึนลงของคนงาน มีค่าเฉล่ีย 0.74  เคยปฏิบติังานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมือ แวน่
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กนัรังสี หมวกนิรภยั  มีค่าเฉล่ีย 0.72  และเคยใช้บนัไดไต่เหยียบเป็นยกพื้นส าหรับปฏิบติังาน มี
ค่าเฉล่ีย 0.67 ตามล าดบั                                     
 

4.4  ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน   
ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์(2001) จ านวน 82 คน 

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ไดผ้ลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี  4.13  
 

ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริม 
        ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน   

  ประเด็นค าถาม   X S.D. ความหมาย 

ด้านความเอาใจใส่ของผู้บริหาร 
1. ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความปลอดภยัมีความส าคญัมาก 

 
0.88 

 
0.33 

 
เชิงบวก 

ภาพรวม 0.88 0.33 เชิงบวก 

ด้านผู้บริหารหรือหัวหน้างาน 
1. การก าหนดมาตรการด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัมกัเกิด
ก่อนการเกิดอุบติัเหตุ 

 
 

0.87 

 
 

0.34 

 
 

เชิงบวก 

2. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานไดแ้สดงออกถึงความสนใจในความ
ปลอดภยัของพนกังานในขณะท างาน 

0.87 0.34 เชิงบวก 

3. แมจ้ะตอ้งการเร่งงานให้เสร็จแต่ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน
ยงัใหค้วามสนใจดา้นความปลอดภยัของพนกังาน 

0.87 0.34 เชิงบวก 

4. ผูบ้ริหารมีมาตรการในการด าเนินการเม่ือมีปัญหาดา้นความ
ปลอดภยั 

0.83 0.38 เชิงบวก 

5. ผูบ้ริหารมีการติดตามเร่ืองความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนกบั
พนกังาน 

0.74 0.44 เชิงบวก 

6. เช่ือวา่ความปลอดภยัของพนกังานไดถู้กผูบ้ริหารก าหนดเป็น
เร่ืองส าคญัล าดบัตน้ๆ 

0.73 0.45 เชิงบวก 

7. ผูบ้ริหารเห็นวา่ความปลอดภยัของพนกังานมีค่าเท่ากบังานท่ี
ส่งมอบลูกคา้ 

0.56 0.50 ปานกลาง 

8. เม่ือเกิดปัญหาดา้นความปลอดภยัผูบ้ริหารสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

0.51 0.50 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม   X S.D. ความหมาย 

9. ผูบ้ริหารมีนโยบายเปิดรับและใหค้วามส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างาน 

0.41 0.50 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.71 0.42 เชิงบวก 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1. มีเวลาเพียงพอท่ีจะท างานใหเ้สร็จอยา่งปลอดภยั 

 
0.85 

 
0.36 

 
เชิงบวก 

2. เป้าหมายการท างานมีความสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั 0.85 0.36 เชิงบวก 
3. สภาพการท างานเอ้ือต่อการท างานอยา่งปลอดภยั 0.59 0.50 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.76 0.41 เชิงบวก 
ด้านการล าดับความส าคัญและความต้องการความปลอดภัย 
1. สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัมีความหมายมาก 

 
0.90 

 
0.30 

 
เชิงบวก 

2. ความปลอดภยัมีความส าคญัเป็นล าดบัแรก เม่ือตอ้งการ
ท างานใหเ้สร็จ 

0.78 0.42 เชิงบวก 

ภาพรวม 0.84 0.36 เชิงบวก 
ด้านการตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 
1. เขา้ใจกฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยั 

 
0.79 

 
0.41 

 
เชิงบวก 

2. มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเนน้ความปลอดภยัในการ
ท างาน 

0.60 0.49 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.70 0.45 เชิงบวก 
ด้านการติดต่อส่ือสาร 
1. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้แจง้เก่ียวกบัประเด็นความปลอดภยัใน
การท างานเสมอ 

 
0.84 

 
0.37 

 
เชิงบวก 

2. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ของท่านมกัมีวธีิการท าใหส้นใจเร่ือง
ความปลอดภยัเสมอ 

0.80 0.40 เชิงบวก 

ภาพรวม 0.82 0.39 เชิงบวก 
ด้านความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัยและการอบรม 
1. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ใหค้วามส าคญัต่อการฝึกอบรมดา้น
ความปลอดภยั 

 
0.82 

 
0.39 

 
เชิงบวก 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ) 
ประเด็นค าถาม   X S.D. ความหมาย 

2. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ไดส้นบัสนุนใหท้่านมีโอกาสไดศึ้กษา
ต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมดูงานอยา่งต่อเน่ือง 

0.78 0.42 เชิงบวก 

ภาพรวม 0.80 0.41 เชิงบวก 
ด้านความสอดคล้องกบักฎและวธีิการท างานอย่างปลอดภัย 
1. เขา้ใจกฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยัเป็นอยา่งดี 

 
0.87 

 
0.34 

 
เชิงบวก 

2. พนกังานไม่เคยถูกบีบใหท้ างานอยา่งไม่ปลอดภยั 0.85 0.36 เชิงบวก 
3. กฎไม่สามารถละเวน้ไดไ้ม่วา่ขอ้ใด 0.74 0.43 เชิงบวก 
4. ในทางปฏิบติัสามารถท าตามกฎและวธีิท างานไดทุ้กขอ้ 0.49 0.50 ปานกลาง 
5. ในกรณีท่ีมีความเส่ียงนอ้ย ท่านยงัคงท างานตามขั้นตอน 0.41 0.50 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.67 0.43 เชิงบวก 
ด้านการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภัย 
1. มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการแจง้เร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัให้
ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานทราบ 

 
0.87 

 
0.34 

 
เชิงบวก 

2. มีส่วนร่วมในการทบทวนกฎเก่ียวกบัความปลอดภยั 0.77 0.42 เชิงบวก 
3. ถูกส่งเสริมใหร้ายงานเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั 0.34 0.48 ปานกลาง 

ภาพรวม 0.66 0.41 ปานกลาง 
ด้านการสอบสวนในเร่ืองความปลอดภัย 
1. ระบบการสอบสวนพิจารณาวา่นโยบายและการบริหารมีผล
ต่อการเกิดอุบติัเหตุ 

 
0.89 

 
0.31 

 
เชิงบวก 

2. สมาชิกของทีมสอบสวนความปลอดภยันั้นถูกฝึกเพื่อใหห้า
สาเหตุท่ีแทจ้ริงมากกวา่การโทษท่ีความผดิพลาดของคน 

0.73 0.45 เชิงบวก 

ภาพรวม 0.81 0.38 เชิงบวก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  เรียงล าดบัค่าเฉล่ียรายดา้นโดย
ภาพรวมจากมากไปหานอ้ยสรุปผลไดด้งัน้ี คือ ดา้นความเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
เท่ากบั 0.88  รองลงมาคือ ดา้นการลบัความส าคญัและความตอ้งการความปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.84  ดา้นการติดต่อส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.82  ดา้นการสอบสวนในเร่ืองความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ 0.81 ด้านความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยและการอบรม ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.80  ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.76  ดา้นผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.71  ดา้นการตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.70  ดา้นความสอดคลอ้งกบักฎและ
วธีิการท างานอยา่งปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.67 และดา้นการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยั ค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.66 ตามล าดบั   
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 พบว่าความคิดเห็นของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
ส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังานในแต่ละดา้นยงัมีความเห็นแยกยอ่ยรายขอ้ ดงัน้ี 

1. ด้านความเอาใจใส่ของผู ้บริหาร พบว่า  ผู ้บริหารพิจารณาว่าความปลอดภัยมี
ความส าคญัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.88 

2. ด้านผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน พบว่า  ผูบ้ริหารมีมาตรการในการด าเนินการเม่ือมี
ปัญหาด้านความปลอดภัย  มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 0.83 รองลงมาคือการก าหนด
มาตรการด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัมกัเกิดก่อนการเกิดอุบติัเหตุ  ผูบ้ริหารหรือ
หวัหนา้งานไดแ้สดงออกถึงความสนใจในความปลอดภยัของพนกังานในขณะท างาน  

และแมจ้ะตอ้งการเร่งงานให้เสร็จแต่ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานยงัให้ความสนใจดา้น
ความปลอดภยัของพนกังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 0.87 ผูบ้ริหารมีการติดตามเร่ืองความ
ปลอดภัยท่ีเกิดข้ึนกับพนักงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.74  เช่ือว่าความปลอดภัยของ
พนกังานไดถู้กผูบ้ริหารก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัตน้ๆ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.73 เม่ือเกิด
ปัญหาดา้นความปลอดภยัผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.51 และผูบ้ริหารมีนโยบายเปิดรับและให้ความส าคญัด้านความปลอดภยัในการ
ท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.51 ตามล าดบั 

3. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า เป้าหมายการท างานมีความสอดคล้องกับ
ความปลอดภยั และมีเวลาเพียงพอท่ีจะท างานให้เสร็จอยา่งปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากันคือ 0.85 รองลงมาคือสภาพการท างานเอ้ือต่อการท างานอย่างปลอดภัย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.59 ตามล าดบั 

4. ดา้นการล าดบัความส าคญัและความตอ้งการความปลอดภยั พบว่า สถานท่ีท างานท่ี
ปลอดภยัมีความหมายมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 0.90 รองลงมาคือความปลอดภยัมี
ความส าคญัเป็นล าดบัแรกเม่ือตอ้งการท างานใหเ้สร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.78 

5. ด้านการตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย พบว่า เข้าใจกฎและวิธีการท างานอย่าง
ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 0.79 รองลงมาคือมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งเนน้
ความปลอดภยัในการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.60 
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6. ดา้นการติดต่อส่ือสาร พบวา่ ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้แจง้เก่ียวกบัประเด็นความปลอดภยั
ในการท างานเสมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 0.84 รองลงมาคือผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ของ
ท่านมกัมีวธีิการท าใหส้นใจเร่ืองความปลอดภยัเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.80 

7. ด้านความรู้เก่ียวกับความปลอดภยัและการอบรม พบว่า ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าให้
ความส าคญัต่อการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 0.82 รองลงมา
ผูบ้ริหารหรือหัวหน้าได้สนบัสนุนให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมดู
งานอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.78 

8. ดา้นความสอดคลอ้งกบักฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยั พบวา่ เขา้ใจกฎและวิธีการ
ท างานอยา่งปลอดภยัเป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 0.87  รองลงมาคือพนกังานไม่
เคยถูกบีบให้ท างานอย่างไม่ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.85  กฎไม่สามารถละเวน้ได้
ไม่วา่ขอ้ใด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.74  ในทางปฏิบติัสามารถท าตามกฎและวิธีท างานไดทุ้ก
ขอ้ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.49 และในกรณีท่ีมีความเส่ียงน้อย ท่านยงัคงท างานตามขั้นตอน 
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.41 ตามล าดบั 

9. ดา้นการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยั พบว่า มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการแจง้เร่ืองเก่ียวกบั
ความปลอดภัยให้ผู ้บริหารหรือหัวหน้างานทราบ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 0.87 
รองลงมาคือมีส่วนร่วมในการทบทวนกฎเก่ียวกบัความปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.77 
และถูกส่งเสริมให้รายงานเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.34 
ตามล าดบั 

10. ด้านการสอบสวนในเร่ืองความปลอดภัย พบว่า ระบบการสอบสวนพิจารณาว่า
นโยบายและการบริหารมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 0.89 รองลงมา
คือสมาชิกของทีมสอบสวนความปลอดภยันั้นถูกฝึกเพื่อให้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงมากกวา่
การโทษท่ีความผดิพลาดของคน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.73 
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จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.13 สามารถน ามาสรุปในรูปแผนภาพใยแมงมุม ไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 4.1 ปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 

          จากแผนภาพใยแมงมุม จะเห็นวา่การตอบแบบสอบถามพนกังานมีความเขา้ใจดี ในดา้น
การมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยัและดา้นความสอดคลอ้งกบักฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยั ซ่ึง
เป็นส่วนเก่ียวขอ้งกบัพนกังานโดยตรง ยงัมีคะแนนค่อนขา้งต ่า เม่ือเทียบกบัคะแนนดา้นผูบ้ริหาร 
พนกังานยงัคงตอ้งการการประชาสัมพนัธ์เร่ืองกฎระเบียบ วิธีการท างานอย่างปลอดภยั เคร่ืองมือ
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั การอบรมส่งเสริม แรงกระตุน้และการเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร หวัหน้า
งานอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั  
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บทที ่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาทศันคติของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

กรณีศึกษา หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) เป็นการศึกษาทศันคติของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างในการดูแล
ป้องกนัตนเองในขณะปฏิบติังาน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาท าการวเิคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการ
ป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งปฏิบติังานของผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง  

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 ในการศึกษาทศันคติของผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
กรณีศึกษา หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) มีผูต้อบแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 
82 จากประชากรทั้งส้ิน 100 คน โดยสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
      จากการศึกษากลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้าง พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 76.80) 
โดยมีอายเุฉล่ีย 32 ปี มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 87.80) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 
(ร้อยละ 51.20) มีรายไดเ้ฉล่ีย 5,001 ถึง 10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 45.10) มีประสบการณ์ท างาน
ระหวา่ง 2 ถึง 5 ปี (ร้อยละ 37.80)  ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีช่างปูน (ร้อยละ 59.80) ในระยะเวลา 1 ปีท่ี
ผา่นมาส่วนใหญ่เคยเกิดอุบติัเหตุจากการท างานมากกวา่หน่ึงคร้ัง (ร้อยละ 43.90)  ลกัษณะอุบติัเหตุ
ท่ีเคยในการท างานคือการล่ืนลม้หรือตกจากท่ีสูง (ร้อยละ 22.00) และส่วนใหญ่ไม่เคยผา่นการ
ฝึกอบรมความปลอดภยั (ร้อยละ 35.40) 

ลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุจะเห็นไดว้า่  ช่างเช่ือมเกิดอุบติัเหตุสูงสุด ลกัษณะอุบติัเหตุ คือ ตก
จากท่ีสูง  รองลงมาคือในหมวดงานระบบและตกแต่ง  เช่น ช่างปูน  ช่างไฟฟ้า ประปา สี  ลกัษณะ
อุบติัเหตุ คือ วสัดุอุปกรณ์ตกใส่ และไดรั้บอนัตรายจากฝุ่ นละอองในขณะท างาน ตามล าดบั 

2) ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   
      จากการศึกษา พบว่า กลุ่มผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั
ต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 0.89 แต่พบวา่มีจ านวน 
4 ขอ้ ซ่ึงกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างมีความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การท างานท่ีมีแสง
จา้ และรังสีจะตอ้งใส่แว่นตาป้องกนัแสง และรังสี มีค่าเฉล่ีย 0.61 ก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตรวจ
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บริเวณรอยต่อหรือขอ้ต่อต่างๆ วา่แน่นหนาดีหรือไม่ ถา้หลวมอาจเกิดประกายไฟหรือความร้อนซ่ึง
จะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหมไ้ด้ มีค่าเฉล่ีย 0.59  ห้ามเทน ้ ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไป
ในท่อน ้าหรือท่อระบายส่ิงโสโครกอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 0.52 และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ เม่ือไดรั้บบาดเจ็บไม่
ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ตอ้งรายงานให้หัวหน้างานหรือเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัทราบเพื่อ
สอบถามสาเหตุหาวิธีป้องกนัและแจง้ให้ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ทราบเพื่อจะไดรู้้และหาวิธีการท่ีดีกว่า 
และรับการปฐมพยาบาลเพราะหากปล่อยไวอ้าจเกิดอนัตรายในภายหลงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.35  

3) การดูแลป้องกันตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน 

จากการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างมีทศันคติในการดูแลป้องกนั
ตนเองระดบัปานกลาง โดยเฉพาะการเคยท าผดิระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติังาน 
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 1.17  และเคยใชบ้นัไดไต่เหยยีบเป็นยกพื้นส าหรับปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 0.67  

4) ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยที่ส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างมีความคิดเห็นเชิงบวกเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน อนัประกอบดว้ย ดา้นความเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร  
ดา้นผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นการล าดบัความส าคญัและ
ความตอ้งการความปลอดภยั  ดา้นการตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้น
ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและการอบรม  ดา้นความสอดคลอ้งกบักฎและวิธีการท างานอย่าง
ปลอดภยั ดา้นการสอบสวนในเร่ืองความปลอดภยั ยกเวน้ดา้นการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยัซ่ึงมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 

5.2  อภิปรายผล 
 จากการศึกษา พบว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างมีความรู้ความเข้าใจอย่างมากเก่ียวกับความ
ปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง แมส่้วนใหญ่จะไม่เคยผา่นการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานเลยก็ตาม  แต่ในการปฏิบติังานจริงกลบัมีการดูแลป้องกนัตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
ผลการศึกษายงัพบวา่ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างส่วนใหญ่เคยประสบอุบติัเหตุในระหวา่งท างานมากกวา่
หน่ึงคร้ังในช่วงเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างไม่ให้ความส าคญักบั
ความปลอดภยัของตนในขณะปฏิบติังานอย่างแทจ้ริง  ยงัปฏิบติังานในภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดอนัตราย
อยูบ่่อยคร้ังทั้งท่ีทราบดีวา่การกระท าดงักล่าวอาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุอนัน ามาสู่อนัตรายต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น เช่น การหยอกลอ้กนัระหวา่งปฏิบติังาน การปฏิบติังานในขณะเจ็บป่วยไม่สบาย การไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบติังาน การใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองจกัรผิดวตัถุประสงค ์การท าผิดระเบียบหรือขอ้
ปฏิบติัในการท างาน ทิ้งวสัดุลงมาจากท่ีสูง  เคยท างานบนนัง่ร้านขณะเกิดพายหุรือลมแรง เป็นตน้  
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และแมว้า่ผูใ้ชแ้รงงานก่อสร้างของ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จะมีปัจจยัท่ีส่งเสริมความ
ปลอดภยัในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี  ทั้งดา้นความเอาใจใส่ของผูบ้ริหาร ดา้นผูบ้ริหารหรือหวัหนา้
งาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ดา้นการล าดบัความส าคญัและความตอ้งการความปลอดภยั 
ดา้นการตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั  ดา้นการติดต่อส่ือสาร  ดา้นความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั
และการอบรม  ดา้นความสอดคลอ้งกบักฎและวิธีการท างานอยา่งปลอดภยั  และดา้นการสอบสวน
ในเร่ืองความปลอดภยั แต่ดา้นการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยักลบัอยูใ่นระดบัปานกลางแสดงให้
เห็นว่าผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างไม่ให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัในการปฏิบติังานเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจ
เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีน าไปสู่อุบติัเหตุในระหวา่งการท างาน 

การประสบอุบติัเหตุ มีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็นร่วมกนัคือ การประมาทเลินเล่อของผูใ้ช้
แรงงาน กบัการเตือนภยัจากระบบความเตือนภยัไม่ทัว่ถึงและเพียงพอ  ในจุดท่ีมีการเกิดอุบติัเหตุ
บ่อย  เช่น ในส่วนของช่างเช่ือมงานโครงหลงัคา หรือในหมวดงานระบบและตกแต่ง  ซ่ึงมีผูใ้ช้
แรงงานในหลาย ๆ ภาคส่วนมาท างานร่วมกนัอย่างเร่งรีบตามแผนงาน  จึงจ าเป็นตอ้งมีการอบรม
แนะน าก่อนการเร่ิมเข้าท างาน  เพื่อให้ทราบสาเหตุของการประสบอุบติัเหตุบ่อย ๆ และหาวิธี
ป้องกนัหรือเพิ่มความระมดัระวงัในการท างานมากข้ึน  
 
5.3  ข้อเสนอแนะตามผลการศึกษา 

จากแผนภาพใยแมงมุมแสดงปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังานแสดงให้เห็น
วา่ หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) ควรมีการปรับปรุงการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในเร่ือง
การมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยัมากท่ีสุด โดยอาจใช้แนวทางการแต่งตั้งพนกังานทุกระดบัหรือ
ต าแหน่งเข้าเป็นทีมงานด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถดูแลด้านความปลอดภัยได้อย่าง
ครอบคลุม และในดา้นอ่ืนแมจ้ะมีผลการศึกษาอยูใ่นระดบัมากแต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียก็ท าให้เห็นวา่
มีค่าไม่สูงมากนกั ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้ผูใ้ช้แรงงานก่อสร้างได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง โดยเฉพาะตอ้งมีการปลูกฝังและเสริมสร้าง
นิสัยในการปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั โดยอาจจดักิจกรรมการให้รางวลัแก่พนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ย
ความระมดัระวงัอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบความปลอดภยั รวมถึงควรมีบทลงโทษส าหรับ
พนกังานท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบดา้นความปลอดภยั เพื่อให้เกิดความระมดัระวงัในการท างานมากยิ่งข้ึน  
และควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยั เช่น มีช่องทางการรายงานเก่ียวกบัความปลอดภยั
หลายช่องทางและสม ่าเสมอ  เปิดโอกาสใหพ้นกังานเขา้มาร่วมเป็นทีมงานทบทวนกฎความ 
ปลอดภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
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จากผลการศึกษาท่ีได้  หจก.เทคโนบิวเดอร์ (2001) จะน าผลจากแผนภาพใยแมงมุม ใน
ส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียของผูใ้ช้แรงงานท่ีมีค่าน้อย  เช่น  ความสอดคลอ้งกบักฎ  และวิธีการท างานอย่าง
ปลอดภยั (0.67)  และการมีส่วนร่วมต่อความปลอดภยั (0.66)  โดยจดัให้มีการฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยั  ในส่วนของพนักงานท่ีไม่ได้รับการฝึกอบรม  ร้อยละ 35.4  ให้ทราบถึงกฎระเบียบ  
ขอ้บงัคบั  ขั้นตอนเก่ียวกบัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  เพื่อท าให้ค่าเฉล่ียในส่วนของผูใ้ช้
แรงงานขา้งตน้มีค่าใกลเ้คียงกบัในส่วนของผูบ้ริหาร คือ 0.88  หรือท าให้ทั้งในส่วนผูบ้ริหารและ
ผูใ้ชแ้รงงานมีค่าเขา้ใกล ้ 1.00  มากท่ีสุด 
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แบบสอบถามแบบสอบถาม  
 

เร่ือง 
 

การศึกษาทัศนคตขิองผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเกีย่วกบัความปลอดภยัในการ
ปฏิบัตงิาน กรณศึีกษา หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001)  

 
 แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมายในศึกษาทศันคติของคนงานก่อสร้างเก่ียวกบัความปลอดภยั
ในการปฏิบติังาน กรณีศึกษา หจก.  เทคโนบิวเดอร์ (2001)  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปสู่แนวทางในการ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างปฏิบติังานของผูใ้ช้แรงงาน
ก่อสร้างต่อไป 

 

ดงันั้น  ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี ตามความเป็น
จริงของตวัท่านเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีคุณภาพในการวเิคราะห์ผลต่อไป 
 

 แบบสอบถามน้ีมีจ านวนทั้งส้ิน  4   ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี  2   ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง   
ตอนท่ี  3   การดูแลป้องกนัตนเองในระหวา่งปฏิบติังาน   
ตอนท่ี  4   ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 
 

    ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

  นายสุเทพ ฤทธ์ิเดช     
                                       นกัศึกษา หลกัสูตรมหาบณัฑิตการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
              ส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
                                                                                      ผูท้  าการศึกษา 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่อง    หนา้ขอ้ความตรงตามความเป็นจริงหรือท่ีท่าน
เห็นวา่เหมาะสมท่ีสุด 
 

1.  เพศ   
                      ชาย                                      หญิง 
 

2.  อาย…ุ…………..ปี 

 

3.  สถานภาพสมรส   
                โสด                                            สมรส                                           หมา้ย/หยา่/แยก  
 

4.  ระดบัการศึกษา 
          ประถมศึกษา                     มธัยมศึกษา 
                  ปวช. / ปวส.                                ปริญญาตรี หรือ สูงกวา่                อ่ืนๆ................. 
 
5.  รายไดเ้ฉล่ีย  
                  ต ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน  5,001- 10,000  บาท/เดือน                   
                 10,001 - 15,000 บาท/เดือน   มากกวา่ 15,001 บาท/เดือน 
 
6.  ประสบการณ์ท างาน (ระยะเวลาท างาน) 
                ต ่ากวา่ 2 ปี                                 2 – 5 ปี 
                  6 – 10 ปี                                    มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 
 

7.  ประสบการณ์เกิดอุบติัเหตุในการท างานในระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา 
         ไม่เคยประสบอุบติัเหตุในระหวา่งท างาน 
          เคยประสบอุบติัเหตุในระหวา่งท างานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
                      เคยประสบอุบติัเหตุในระหวา่งท างานมากกวา่ 1 คร้ัง 
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8.  หนา้ท่ีในการท างาน 
         ช่างไม ้           ช่างปูน    ช่างไฟฟ้า-ประปา 
         ช่างเช่ือม           ช่างสี   ช่างกระเบ้ือง-หินขดั 
         ช่างฝ้าเพดาน-อะลูมิเนียม 
 

9.  ลกัษณะอุบติัเหตุท่ีเคยเกิดในการท างาน 
         ล่ืนลม้หรือตกจากท่ีสูง 
         วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกใส่ 
         ถูกบาดหรือท่ิมแทงจากวสัดุอุปกรณ์แหลมคม เช่น กระจก ตะปู กระเบ้ือง เป็นตน้ 
         ไดรั้บอนัตรายจากสารเคมีต่างๆ เช่น ทินเนอร์  สี  เป็นตน้ 
         ไดรั้บอนัตรายจากเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท างาน  
         ไดรั้บอนัตรายจากฝุ่ นละอองหรือควนัท่ีเกิดจากการท างาน 
         ไดรั้บอนัตรายจากเหตุสุดวสิัยขณะท างาน เช่น ฟ้าผา่ น ้าท่วม ดินทรุด เป็นตน้ 
         ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต 
         อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................ 
 

10.  ท่านเคยผา่นการฝึกอบรมความปลอดภยัในงานก่อสร้างเร่ืองใด 
         การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนั 
         การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
         การอบรมความปลอดภยัในการท างาน 
         ไม่เคยผา่นการฝึกอบรม 
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ตอนที ่2   ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง   
 

 

ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ไม่รู้ รู้ 
1.  ผูป้ฏิบติังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ ค าแนะน าต่างๆ อยา่งเคร่งครัด อยา่ฉวย
โอกาสหรือละเวน้ ถา้ไม่ทราบไม่เขา้ใจใหถ้ามเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั หรือหวัหนา้
งาน 

  

2.  ตอ้งแต่งกายใหเ้รียบร้อยรัดกุม ไม่ขาดรุ่งร่ิง หา้มมีส่วนยืน่หอ้ย และหา้มถอดเส้ือใน
ขณะท่ีปฏิบติังานตามปกติ 

  

3.  ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกนัต่างๆ และรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ   
4.  เม่ือไดรั้บบาดเจบ็ไม่วา่จะเล็กนอ้ยเพียงใดก็ตาม ตอ้งรายงานใหห้วัหนา้งานหรือ
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทราบเพื่อสอบถามสาเหตุหาวธีิป้องกนัและแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังาน
อ่ืนๆ ทราบเพื่อจะไดรู้้และหาวธีิการท่ีดีกวา่ และรับการปฐมพยาบาลเพราะหากปล่อย
ไวอ้าจเกิดอนัตรายในภายหลงั 

  

5.  ผา้ท่ีเป้ือนน ้ามนัตอ้งเก็บลงถงัขยะท่ีท าดว้ยโลหะท่ีมีฝาปิดมิดชิดเพื่อป้องกนัการติด
ไฟ 

  

6.  ขยะในบริเวณท่ีท างานจะตอ้งเก็บกวาดใหส้ะอาดอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และลดการเกิดอุบติัเหตุ เป็นการป้องกนัอุบติัภยัได ้

  

7.  หา้มเทน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือของเหลวไวไฟลงไปในท่อน ้าหรือท่อระบายส่ิงโสโครก
อ่ืนๆ 

  

8.  ก่อนใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งตรวจบริเวณรอยต่อ หรือขอ้ต่อต่างๆ วา่แน่นหนาดี
หรือไม่ ถา้หลวมอาจเกิดประกายไฟหรือความร้อนซ่ึงจะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหมไ้ด ้

  

9.  ตอ้งใส่รองเทา้หุม้ส้นในขณะท างานตลอดเวลาในสภาพงานท่ีสามารถใส่ได ้หา้มใส่
รองเทา้แตะ 

  

10. หา้มถือเคร่ืองมือโดยห้ิวท่ีสายไฟ และถอดปลัก๊โดยการดึงท่ีสายไฟ   
11. หา้มโดยสารไปกบัรถ หรือเคร่ืองจกัรกลท่ีไม่ไดท้  าไวเ้พื่อการโดยสาร   
12. การท างานท่ีมีแสงจา้ และรังสีจะตอ้งใส่แวน่ตาป้องกนัแสง และรังสี   
13. ผูท่ี้สามารถเขา้สู่พื้นท่ีจดัเก็บวตัถุไวไฟ  ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตเท่านั้น   
14. การแบกหามเหล็ก เขา้เคร่ืองตดัหรือดดัจะตอ้งเป็นไปในทิศทางไปดา้นเดียวเท่านั้น
ไม่มีการเดินสวนกนัเพราะปลายเหล็กอาจท่ิมแทงกนัได ้

  

15. หา้มผูป้ฏิบติังานพกัอาศยัในบริเวณเขตก่อสร้าง   
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ตอนที ่3    การดูแลป้องกนัตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน   

 
 

ทศันคติในการดูแลป้องกนัตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน   
ไม่เคย 

ปฏิบัติเลย 
ปฏิบัติ 

เป็นบางคร้ัง 
ปฏิบัติ 
 ทุกคร้ัง 

1.  ท่านเคยหยอกลอ้กบัเพื่อนร่วมงานในระหวา่งปฏิบติังานหรือไม่    
2.  ท่านเคยท างานบนนัง่ร้านในขณะเกิดพายหุรือลมแรงหรือไม่    
3.  ท่านเคยใชบ้นัไดไต่เหยยีบเป็นยกพื้นส าหรับปฏิบติังานหรือไม่     
4.  ท่านเคยกระโดดเกาะหรือกระโดดลงจากรถบรรทุกท่ีใชใ้นพื้นท่ี
ก่อสร้างหรือไม่ 

   

5.  ท่านเคยลดความยาวของโซ่หรือต่อโซ่โดยการต่อตะปูหรือสลกั
เกลียวผา่นรูโซ่สองขอ้หรือผกูเง่ือนหรือไม่ 

   

6.  ท่านเคยมาปฏิบติังานในขณะท่ีเจบ็ป่วยไม่สบายหรือไม่    
7.  ท่านเคยปฏิบติังานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั เช่น ถุงมือ แวน่
กนัรังสี หมวกนิรภยั หรือไม่                                             

   

8.  ท่านเคยใชอุ้ปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรผิดวตัถุประสงคข์อง
เคร่ืองมือนั้น  เช่น  มีการใช ้ป้ันจัน่ไปใชใ้นการดึงหรือลากของท่ีมี
น ้าหนกัมาก ๆ  หรือการใชลิ้ฟตส่์งวสัดุในการข้ึนลงของคนงาน 
หรือไม่ 

   

9.  ท่านเคยทิ้งวสัดุลงมาจากท่ีสูงลงสู่พื้นภายนอกอาคารหรือไม่    
10. ท่านเคยท าผดิระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นการปฏิบติังาน
หรือไม่ 
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ตอนที ่ 4   ความคิดเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 

ข้อ ปัจจยัทีส่่งเสริมความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน ไม่ใช่ ใช่ 

1 
ด้านความเอาใจใส่ของผู้บริหาร 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่ความปลอดภยัมีความส าคญัมาก 
  

 
2 

ด้านผู้บริหารหรือหัวหน้างาน 

ท่านเช่ือวา่ความปลอดภยัของพนกังานไดถู้กผูบ้ริหารก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัล าดบัตน้ๆ 

  

3 ผูบ้ริหารมีมาตรการในการด าเนินการเม่ือมีปัญหาดา้นความปลอดภยั   
4 ผูบ้ริหารมีนโยบายเปิดรับและใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัในการท างาน   
5 ผูบ้ริหารเห็นวา่ความปลอดภยัของพนกังานมีค่าเท่ากบังานท่ีส่งมอบลูกคา้   
6 ผูบ้ริหารมีการติดตามเร่ืองความปลอดภยัท่ีเกิดข้ึนกบัพนกังาน   
7 การก าหนดมาตรการด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัมกัเกิดก่อนการเกิดอุบติัเหต ุ   
8 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานไดแ้สดงออกถึงความสนใจในความปลอดภยัของพนกังานในขณะ

ท างาน 
  

9 เม่ือเกิดปัญหาดา้นความปลอดภยัผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว   
10 แมจ้ะตอ้งการเร่งงานใหเ้สร็จแตผู่บ้ริหารหรือหวัหนา้งานยงัใหค้วามสนใจดา้นความ

ปลอดภยัของพนกังาน 
  

 

11 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ท่านมีเวลาเพียงพอท่ีจะท างานใหเ้สร็จอยา่งปลอดภยั 
  

12 เป้าหมายการท างานมีความสอดคลอ้งกบัความปลอดภยั   
13 สภาพการท างานของท่านเอ้ือต่อการท างานอยา่งปลอดภยั   
 

14 
ด้านการล าดบัความส าคญัและความต้องการความปลอดภัย 

ความปลอดภยัมีความส าคญัเป็นล าดบัแรกในใจท่าน เม่ือตอ้งการท างานใหเ้สร็จ 
  

15 สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยัมีความหมายมากส าหรับท่าน   

 
16 

ด้านการตระหนักในเร่ืองความปลอดภัย 

มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเนน้ความปลอดภยัในการท างาน 
  

17 ฉนัเขา้ใจกฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยั ส าหรับงานของฉนั   
 
 

18 
ด้านการตดิต่อส่ือสาร 

ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ของท่านมกัแจง้เก่ียวกบัประเด็นความปลอดภยัในการท างานเสมอ 
  

19 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ของท่านมกัมีวธีิการท าใหท่้านสนใจเร่ืองความปลอดภยัเสมอ   
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ข้อ ปัจจยัทีส่่งเสริมความปลอดภัยในการปฏบิัตงิาน ไม่ใช่ ใช่ 

 

20 
ด้านความรู้เกีย่วกบัความปลอดภยัและการอบรม 

ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ไดส้นบัสนุนใหท่้านมีโอกาสไดศึ้กษาต่อหรือเขา้รับการฝึกอบรมดูงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

  

21 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ใหค้วามส าคญัต่อการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั   
 

22 
ด้านความสอดคล้องกบักฎและวธีิการท างานอย่างปลอดภัย 

ในกรณีท่ีมีความเส่ียงนอ้ย ท่านยงัคงท างานตามขั้นตอน 
  

23 พนกังานไม่เคยถูกบีบใหท้ างานอยา่งไม่ปลอดภยั   
24 ท่านเขา้ใจกฎและวธีิการท างานอยา่งปลอดภยัเป็นอยา่งดี   
25 กฎไม่สามารถละเวน้ไดไ้ม่วา่ขอ้ใด   
26 ในทางปฏิบติัท่านสามารถท าตามกฎและวธีิท างานไดทุ้กขอ้   
 
 

27 
ด้านการมส่ีวนร่วมต่อความปลอดภัย 

ท่านมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการแจง้เร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัใหผู้บ้ริหารหรือหวัหนา้งานทราบ 
  

28 ท่านมีส่วนร่วมในการทบทวนกฎเก่ียวกบัความปลอดภยั   
29 ท่านถูกส่งเสริมใหร้ายงานเก่ียวกบัสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั   

 
30 

ด้านการสอบสวนในเร่ืองความปลอดภัย 

สมาชิกของทีมสอบสวนความปลอดภยันั้นถูกฝึกเพ่ือใหห้าสาเหตท่ีุแทจ้ริงมากกวา่การโทษท่ี
ความผิดพลาดของคน 

  

31 ระบบการสอบสวนพิจารณาวา่นโยบายและการบริหารมีผลต่อการเกิดอุบติัเหต ุ   
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ปีท่ี  6  โรงเรียนประชานิกรอ านวยเวทย์ อ าเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนรัตนาธิเบศร  อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  ประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้ นสูง   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครราชสีมา   อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และ
ระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครราชสีมา  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


