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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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