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บทคัดยอ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research) มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง : กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียง
ขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง กลุมตัวอยางเปนประชาชนประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ
กรุป จํานวน 143 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกสุมแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เปนแบบทดสอบ และแบบสอบถามที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ ความถี่
ค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ แ บบเพี ย ร สั น (Pearson product moment
Correlation coefficient)
ผลการศึกษา พบวา
1. ผูประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมเสี่ยง
จากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ระดับเสี่ยงมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 (S.D. =0.46)
2. ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจาก
การประกอบอาชีพกอสราง ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู
ประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง
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Abstract
This purpose of this survey research were to study factors related with risk behavior
accidents of construction worker : a case study of Peang Kwan Group Limited Partnership Nakorn
Ratchasima province. The studied variables were : predisposing factors, enabling factors, reinforcing
factors and risk behavior accidents of construction worker. The samples consisted of 143 peoples
selected by stratified random sampling. All data were collected form the questionnaires
constructed by researchers. Statistics used for data analysis included percentage, frequency, mean
standard deviation and Pearson product moment Correlation coefficient.
The results as follows :
1 . Construction worker in Peang Kwan Group Limited Partnership Nakorn Ratchasima
province high risk levels at 2.72 (S.D. =0.46)
2 . The knowledge prevention accidents of construction worker, belief prevention
accidents of construction worker, enabling factors and reinforcing factors had correlation with risk
behavior accidents of construction worker of Peang Kwan Group Limited Partnership Nakorn
Ratchasima province at .05 level.
3. The experience accidents of construction worker had no correlation with risk behavior
accidents of construction worker of Peang Kwan Group Limited Partnership Nakorn Ratchasima
province.
Keywords: risk behavior accidents of construction worker, occupational Health and Safety, factor
บทนํา
อาชีพกอสรางถือเปนอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสําคัญอาชีพหนึ่งในปจจุบัน เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นและความตองการที่อยูอาศัย สํานักงาน อาคาร หรืองานกอสรางโครงการขนาดใหญ เพิ่มมากขึ้น อาทิเชน
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง โครงการรถไฟรางคู โครงการ ทางหลวงพิเศษ บางประอินนครราชสีมา เปนตน งานกอสรางในประเทศไทยไดกาวรุดหนา และเพิ่มปริมาณขึ้นมาก แตสิ่งที่เกิดขึ้นเปนเงาตามการ
ปฏิบัติงานในงานกอสราง คือ อุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้งกอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพยสิน
อยางประมาณคามิได ความสูญเสียจากงานกอสรางในปจจุบันไดทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ และมีคนงานจํานวน
มากที่ยังเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากงานกอสราง ดังนั้นการปองกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเปนเรื่องที่ตอง
รีบเรงและใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสินที่อาจจะเกิดขึ้น (สมาคมสงเสริม
ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน ประเทศไทย, 2561) และเมื่อดูสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานของ
กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แลวจะยิ่งตอกย้ําความจริงที่วา "กิจการกอสราง" ยังเปน
กิจการที่มีลูกจางประสบอันตรายมากที่สดุ สถิติการประสบอันตรายและการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานตั้งแตป 2552
- 2556 พบว า ประเภทกิ จ การที่ มี ลู ก จ า งประสบอั น ตรายสู ง สุ ด คื อ "กิ จ การก อ สร าง" คิ ด เป น รอ ยละ 7.82 ต อ ป
รองลงมาคือกิจการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร รอยละ 5.69 และกิจการคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 5.45
ตามลําดับ สําหรับยอดผูบาดเจ็บจากการทํางานจํานวน 191,614 รายนั้นพบการบาดเจ็บมากที่สุดใน กรุงเทพฯ คิด
เปนรอยละ 28.67 รองลงมาคือ จ.สมุทรปราการ รอยละ 15.83 และชลบุรี รอยละ 6.93 (สถิติชี้ลูกจางกอสรางเสี่ยง
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ภัยสูง, 2561) จากสถิติที่พบวากิจการกอสรางเปนกิจการที่มีอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานมากที่สุดนั้น
หากพิจารณารายละเอียดจะพบวา สวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและเล็ก แตกิจการกอสรางขนาดใหญจะไมคอยมี
ปญหาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะกิจการขนาดใหญจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยางเขมงวด ขณะที่กิจการ
ขนาดกลางและเล็กมักจะมีการละเลยมาตรการความปลอดภัย เชน การใชอุปกรณเซฟตี้ตางๆ การใสหมวก และ
รองเทาในไซตงานกอสราง ตลอดจนวิศวกรที่ควบคุมงาน (วรานนท ปติวรรณ, 2561)
จากสถานการณ ดังกล าวขางตน จะเห็ น วาความสูญ เสีย จากการเกิ ดอุ บั ติเหตุจ ากการปรกอบอาชี พ
กอสราง เปนผลทําใหเกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ คารักษาพยาบาล คาใชจายในการซอมแซมสิ่งของที่ไดรับความเสียหาย
คาใชจายในการแกไขงานที่ไดรับความเสียหาย รวมทั้งชื่อเสียงของหนวยงาน เปนตน สิ่งสําคัญที่สุดของเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานคือ จิตสํานึกดานความปลอดภัย ที่ควรจะมีในใจของทุกคน ไมวาจะทําอาชีพใดก็ตาม โดย
เฉพาะงานที่คอนขางเสี่ยงอันตราย เชน ในกิจการกอสราง หรือในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ที่เราจะตองคํานึงถึงกฎ
ความปลอดภัยในแตละสถานประกอบกิจการ (วรานนท ปติวรรณ, 2561) การศึกษาของ บุญชัย สอนพรหม, (2555)
เรื่องทัศนคติของคนงานกอสรางตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมกอสราง : กรณีศึกษา บริษัท เอส ดับบลิว ที
เทคโนโลยี แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด โดยกลุมตัวอยางเปนแรงงานกอสรางจํานวน 89 คน พบวา คนงานสวนใหญให
ความเห็นวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
และลักษณะงาน และพบวาตําแหนงงานที่แตกตางกันจะมีความเห็นเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกัน การศึกษา
ของ กนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลีลัคนาวีระ, (2559) เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมปองกัน
อุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานกอสรางภาคอุตสาหกรรม พบวา ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุ การรับรูความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน การรับรูประโยชนของการปองกันอุบัติเหตุ การสนับสนุนอุปกรณ ปองกัน
อันตรายสวนบุคคล และระดับการศึกษา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุได รอยละ 21.6 จาก
งานวิจัยขางตน ทําใหเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง เปนเรื่องที่ควรตระหนัก และควรหาแนว
ทางแกไข
จังหวัดนครราชสีมา เปรียบเสมือนประตูสูภาคอีสาน และมีพื้นที่มากที่สุดเปนอันดับ 1 ของประเทศ และ
มีประชากรอาศัยอยูมากเปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง มีพื้นที่กวางขวาง อุดม
สมบู ร ณ ด ว ยทรั พ ยากรทางธรรมชาติ มี ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วมากมายทั้ ง อุ ท ยานแห ง ชาติ แม น้ํ า ลํ า ธาร ตลอดจน
โบราณสถานสําคัญตาง ๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เพราะฉะนั้นในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมา จึงเปน
จังหวัดที่มีการพัฒนาความเจริญและขยายตัวอยางตอเนื่อง มีโครงการกอสรางขนาดใหญเกิดขึ้น จากกลุมนักลงทุน
เอกชน หรือจากทางภาครัฐ เชน หางสรรพสินคา เทอมินอล 21 เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา โครงการกอสรางทาง
หลวงพิเศษสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา รถไฟรางคูมาบกะเบา-ชุมทางจิระ-ขอนแกน รถไฟความเร็วสูงสาย
กรุงเทพฯ-นครราชสี ม า และในอนาคตจะมี โครงการก อ สร างทางหลวงพิ เศษ จากภาคตะวั น ออก-นครราชสี ม า
ภาคเหนือ-นครราชสีมา อุโมงคลอดผานแยก บิ๊กซี- โคกไผ ระบบขนสงมวลชน หรือ MRT ปกธงชัย-จอหอ จากการ
พัฒนาความเจริญของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยางรวดเร็วนี้ สงผลอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ตอผูประกอบอาชีพกอสราง โดยจากสถิติการรายงานสถานการณและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ของ
สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา พบวาผูประกอบอาชีพกอสราง มีจํานวนผูประสบอันตรายถึงแกชีวิต จํานวน 3
ราย สูญเสียอวัยวะบางสวน จํานวน 4 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน จํานวน 115 ราย หยุดงานไมเกิน 3 วัน จํานวน 422
ราย โดยเปนการประสบอันตราย หรือเจ็บปวยจากวัตถุหรือสิ่งของ/ตัด/บาด/ทิ่มแทง มากที่สุด เปนจํานวน 136 ราย
สิ่งของกระแทก/ชน จํานวน 74 ราย สิ่งของพังทลายหลนทับ จํานวน 66 ราย สารเคมีกระเด็นเขาตา จํานวน 60 ราย
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(สํานักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา, 2559) หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป เปนหางหุนสวนเปดใหม พ.ศ. 2559
ที่ดําเนินงานดานการรับเหมากอสราง ออกแบบ และใหคําปรึกษาดานงานกอสราง มีพนักงานจํานวน 160 คน และ
รอยละ 95 เปนพนักงานใชแรงงานกอสราง จากสถิติ ป พ.ศ. 2559 การอุบัติเหตุขณะจากการทํางาน ทําใหมีผลตอ
การหยุดงานเกิน 3 วัน รอยละ 6.60 และการหยุดงานไมเกิน 3 วัน รอยละ 33.60 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ คือ
วัต ถุหรือสิ่ งของมีคม ตัด/ยาด/ทิ่ มแทง มากที่ สุด รอยละ 27.20 สิ่ งของกระแทก/ชน รอ ยละ 12.80 และสิ่ งของ
พังทลายหลนทั บ รอยละ 3.20 (ห างหุน สวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป, 2559) จากสภาพปญ หาที่กลาวมาในขางต น
หางหุนสวน จํากัด เพียงขวัญ กรุป มีแนวทางที่จะดําเนินการจัดระบบงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ประกอบอาชีพ ก อสราง จึงสนใจศึก ษาเรื่องป จจัยที่ มี ความสั มพั น ธกับ พฤติ กรรมเสี่ ยงจากการเกิด อุบั ติเหตุข องผู
ประกอบอาชีพกอสราง : กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกตใชทฤษฎี
แบบจํ า ลองการวางแผนส ง เสริ ม สุ ข ภาพ(PRECEDE-PROCEED Model)มาเป น แนวทางในการดํ า เนิ น การวิ จั ย
ประกอบดวย ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ปจจัยเสริมแรง เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดนํามาสรางระบบ
การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ของหางหุนสวนจํากัด
เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อ ศึกษาความสัมพั นธ ระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ ป จจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิ ด
อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง : กรณี ศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป
จังหวัดนครราชสีมา
ประชากร คือ ผูประกอบอาชีพหลักในงานกอสรางทั้งเพศชายและเพศหญิง ในจังหวัดนครราชสีมา ของ
หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ที่ปฏิบัติงาน 3 เดือนขึ้นไป และผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา
จํานวน 160 คน (หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป, 2559)
กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพหลักในงานกอสรางทั้งเพศชายและเพศหญิง ในจังหวัดนครราชสีมา
ของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ที่ปฏิบัติงาน 3 เดือนขึ้นไป และผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา
จํานวน 143 คน โดยใชการเลือกสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) (ทิพยสิริ กาญจนวาสีและศิริชัย
กาญจนวาสี, 2559) ตามสัดสวนของตําแหนงงาน
เกณฑการคัดเขา คือ พนักงานประกอบอาชีพกอสรางทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ปฏิบัติงาน 3 เดือนขึ้น
ไป และผานการประเมินเพื่อบรรจุเปนพนักงานประจํา และสื่อสารภาษาไทยรูเรื่อง
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กรอบแนวคิด
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- ตําแหนงงาน - ประสบการณการทํางาน
- ชั่วโมงการทํางานตอวัน
- โรคประจําตัว - ชั่วโมงการนอนหลับตอวัน
- รายได
- การตรวจสุขภาพประจําป

ปจจัยนํา
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการ
ประกอบอาชีพกอสราง
- ความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการการประกอบ
อาชีพกอสราง
- ประสบการณการเกิดอุบตั ิเหตุจากการประกอบ
ี  

ปจจัยเอื้อ
- ตัวบุคคล
- สภาพแวดลอม
- อุปกรณการทํางาน

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู
ประกอบอาชีพกอสราง
- พฤติกรรมเสี่ยงดานปฏิบัติงาน
- พฤติกรรมเสี่ยงดานการใชเครื่องมือ
และเครื่องจักร
- พฤติกรรมเสี่ยงการไมใชอุปกรณการ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล
- พฤติกรรมเสี่ยงดานการทํางานที่ไม

ปจจัยเสริม
- ระเบียบการปฏิบัติงาน
- เงินโบนัส
- รางวัลพิเศษ
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เครื่องมือการวิจัย คือ เครื่องมือการวิจัยคณะผูวิจัยสรางขึ้นเอง ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
(IOC) 0.5 เปนตนไป และนําไปทดลองใช (Try out) เครื่องมือ ประกอบดวย
1. แบบสอบถามปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
2. แบบทดสอบความรู เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการประกอบอาชี พ ก อ สรา ง ลั ก ษณะ
แบบทดสอบความรูเปนแบบเลือกตอบ ถูก ผิด (P=0.27-0.88)
3. แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติจากการประกอบอาชีพกอสราง ลักษณะแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไม
เห็นดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความ
เชื่อมั่น 0.78
4. แบบสอบถามประสบการณ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ากการประกอบอาชี พ ก อ สร า ง ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ เคยเปนประจํา (มากกวา 10 ครั้ง/เดือน)
เคยบ อ ยครั้ ง (5-9 ครั้ ง /เดื อ น) เคยนาน ๆ ครั้ ง (1-4 ครั้ ง /เดื อ น) และไม เคย โดยหาค า ความเชื่ อ มั่ น จากสู ต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเชื่อมั่น 0.80
5. แบบสอบถาม ปจจัยเอื้อ ตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม
แนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเชื่อมั่น จากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient)
ของครอบบัค มีคาความเชื่อมั่น 0.89
6. แบบสอบถาม ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวย เห็น
ดวยอย างยิ่ง เห็ น ดวย ไมแนใจ ไมเห็น ดวยและไม เห็น ดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเชื่อมั่น จากสูต ร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเชื่อมั่น 0.64
7. แบบสอบถาม พฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องผู ป ระกอบอาชี พ ก อ สร า งลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ ปฏิบัติเปนประจํา (7 วัน/สัปดาห) ปฏิบัติ
เปนบางครั้ง (4-6วัน/สัปดาห) ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห) ไมเคยปฏิบัติ โดยหาคาความเชื่อมั่น จากสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเชื่อมั่น 0.80
การแปลความหมายของเครื่องมือการวิจัยใชหลักการแปรของเยาวดี วิบูรณศรี,2551 ดังตอไปนี้
การแปลความหมายของคะแนนความรูฯ แบงเปน 3 ระดับ
รอยละ 80.00 – 100.00 หมายถึง มีความรูฯ ระดับดี
รอยละ 50.00 – 79.99 หมายถึง มีความรูฯ ระดับปานกลาง
รอยละ 00.00 – 49.99 หมายถึง มีความรู ฯ ระดับปรับปรุง
การแปลความหมายของคะแนนความเชื่อฯ แบงเปน 4 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีความเชื่อ ฯ ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีความเชื่อ ฯ ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีความเชื่อ ฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีความเชื่อ ฯ ระดับปรับปรุง
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การแปลความหมายของคะแนนประสบการณ แบงเปน 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00 หมายถึง ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ฯ ระดับนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.01-2.00 หมายถึง ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00-1.00 หมายถึง ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุ ฯ ระดับมาก
การแปลความหมายของคะแนนปจจัยเอื้อฯ แบงเปน 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง มีปจจัยเอื้อฯ ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง มีปจจัยเอื้อฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง มีปจจัยเอื้อฯ ระดับปรับปรุง
การแปลความหมายของปจจัยเสริมฯ แบงเปน 4 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.01 - 5.00 หมายถึง มีปจจัยเสริมฯ ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 หมายถึง มีปจจัยเสริมฯ ระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง มีปจจัยเสริม ฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 2.00 หมายถึง มีปจจัยเสริม ฯระดับปรับปรุง
การแปลความหมายของพฤติกรรมเสี่ยง ฯ คะแนน แบงเปน 3 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 2.00 - 3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงฯ ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.99 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงฯ ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 0.99 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงฯ ระดับนอย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. คณะผูวิจัยประสานงานกับกรรมการผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป เพื่อขอความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัย
2. คณะผู วิจั ยเก็ บ รวบรวมขอ มู ล จากแบบสอบถามของกลุม ตั วอย างตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ าหนดไวข อง
พนักงานหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป
3. คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และบันทึกขอมูลลงใน
โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร
การวิเคราะหขอมูล
1. สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment
Correlation coefficient)
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ผลการวิจัย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
ปจจัย
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18-22 ป
23-27 ป
28-32 ป
33-37 ป
38-42 ป
42 ปขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หมาย/หยา/แยกกันอยู
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ
ประถมศึกษาปที่ 1-6
มัธยมศึกษาปที่ 1-3
มัธยมศึกษาปที่ 4-6
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ตําแหนงงานปจจุบัน
ผูจัดการโครงการ
วิศวกรโยธา
ผูควบคุมงาน
กรรมกร
ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน
นอยกวา 1 ป
1-5 ป
6-10 ป
ตั้งแต 10 ปขึ้นไป
โดยเฉลี่ย ทํางานกี่ชั่วโมงตอวัน

n

รอยละ

114
29

79.7
20.3

14
43
31
21
15
19

9.8
30.1
21.7
14.7
10.5
13.3

45
85
13

31.5
59.4
9.1

7
53
44
27
5
7

4.90
37.10
30.80
18.90
3.50
4.90

1
5
5
132

0.70
3.50
3.50
92.30

11
70
40
22

7.70
49.00
28.00
15.30

ภาคบรรยาย 302

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

นอยกวา 8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
8-12 ชั่วโมง
มากกวา 12 ชั่วโมง
8. มีโรคประจําตัวหรือไม
ไมมี
มี
9. นอนหลับวันละกี่ชั่วโมง
นอยกวา 6 ชั่วโมง
6-8 ชั่วโมง
มากกวา 8 ชั่วโมง

11
102
28
2

7.70
71.30
19.60
1.40

132
11

92.30
7.70

7
125
11

4.90
87.40
7.70

เพศ สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 79.70 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 20.30 อายุ สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 23-27 ป คิดเปนรอยละ 30.00 รองลงมาอายุระหวาง 28-32 ป คิดเปนรอยละ 21.70 และที่นอยสุดมีอายุ
ระหวาง 18-22 ป คิดเปนรอยละ 9.80 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมา
อยูในสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 31.50 และนอยสุดที่สถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 9.10
ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 30.80 และนอยสุดอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 3.50 ตําแหนงงาน สวนใหญตําแหนงกรรมกร
คิดเปนรอยละ 92.30 รองลงมาตําแหนงงานวิศวกรโยธาและผูควบคุมงาน คิดเปนรอยละ 3.50 นอยสุดตําแหนงงาน
ผูจัดการโครงการ คิดเปนรอยละ 0.70 ประสบการณในตําแหนงงาน สวนใหญมีประสบการณระหวาง 1-5 ป คิดเปน
ร อ ยละ 49.00 รองลงมาระหว า ง 6-10 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 28.00 น อ ยสุ ด น อ ยกว า 1 ป คิ ด เป น ร อ ยละ 0.70
ระยะเวลาการทํางานตอวัน สวนใหญทํางาน 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 71.30 รองลงมาทํางาน 8-12 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 19.60 นอยสุด ทํางานมากกวา 12 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 1.40 โรคประจําตัว สวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิด
เปนรอยละ 92.30 และมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 7.70 การนอนหลับ สวนใหญนอนหลับระหวาง 6-8 ชั่วโมง คิด
เปนรอยละ 87.40 รองลงมานอนหลับ มากกวา 8 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 7.70 นอยสุด นอนนอยกวา 6 ชั่วโมง คิดเปน
รอยละ 4.90 รายไดตอเดือน สวนใหญมีรายไดตอเดือนระหวาง 9,000-12,000 บาท คิดเปนรอยละ 49.00 รองลงมา
มีรายไดตอเดือนระหวาง 12,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 23.80 นอยสุด มีรายไดตอเดือนมากกวา 18,000 บาท
คิดเปนรอยละ 3.40 การตรวจสุขภาพประจําป สวนใหญไมเคยตรวจสุขภาพประจําป คิดเปนรอยละ 79.00 และเคย
ตรวจสุขภาพประจําป คิดเปนรอยละ 21.00
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ตารางที่ 1 จํานวน รอยละและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับตัวแปร
ตัวแปร
1. ปจจัยนํา
1.1 ความรูเกี่ยวกั บการป องกัน อุบั ติเหตุ จากการประกอบอาชีพ กอ สราง( Χ =89.16
S.D.=1.76)
ระดับปรับปรุง (00.00 – 49.99)
ระดับปานกลาง (50.00 – 79.99)
ระดับดี (80.00 – 100.00)
1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ( Χ =3.60 S.D.=0.48)
ระดับดี (3.01 - 4.00)
ระดับดีมาก (4.01 - 5.00)
1.3 ประสบการณ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการประกอบอาชี พ ก อ สร า ง( Χ =2.83
S.D.=0.37)
ระดับปานกลาง (1.01-2.00 )
ระดับนอย (2.01-3.00)
2. ป จ จั ย เอื้ อ ต อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องผู ป ระกอบอาชี พ ก อ สร า ง
( Χ =2.26 S.D.=0.34)
ระดับปานกลาง (1.01 - 1.66)
ระดับดี (1.67 – 2.33)
3. ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง
( Χ =2.72 S.D.=0.46)
ระดับปรับปรุง ( 1.00 - 2.00 )
ระดับปานกลาง ( 2.01 - 3.00 )
ระดับดี ( 3.01 - 4.00 )
4. พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง( Χ =2.86 S.D.=0.34)
ระดับระดับความเสี่ยงปานกลาง(1.00 - 1.99)
ระดับระดับความเสี่ยงมาก(2.00 - 3.00)

n

รอยละ

9
19
120

2.80
13.30
83.90

56
87

39.20
60.80

24
119

16.80
83.20

19
124

13.30
86.70

1
38
104

0.70
26.60
72.70

19
124

13.30
86.70

จากตารางที่ 1 พบว า พนั ก งานผู ป ระกอบอาชี พ ก อ สร า ง ของห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด เพี ย งขวั ญ กรุ ป
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยตัวแปร ปจจัยนํา ดานความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
กอสราง( Χ =89.16 S.D.=1.76) ระดับดี ดานความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ( Χ =3.60
S.D.=0.48) ระดับดี ดานประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง( Χ =2.83 S.D.=0.37) ระดับ
นอย ปจจัยเอื้อตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง( Χ =2.26 S.D.=0.48) ระดับ
ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( Χ =2.72 S.D.=0.46) ระดับปาน
กลาง และพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง( Χ =2.86 S.D.=0.34) ระดับเสี่ยงมาก
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง
ตัวแปร
n
r
p
ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง
143
0.371*
0.000
ความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง
143
0.219*
0.005
ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง
143
0.231
0.506
ปจจัยเอื้อตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง 143
0.724*
0.000
ป จ จั ย เสริ ม ต อ พฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ข องผู ป ระกอบอาชี พ 143
0.256*
0.002
กอสราง
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 2 ผูประกอบอาชีพกอสราง ของพนักงานผูประกอบอาชีพกอสรางของหางหุนสวนจํากัด เพียง
ขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา พบวา ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.371
, p = 0.000 ) ความเชื่อเกี่ยวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง( r = 0.219 , p = 0.005 ) ปจจัยเอื้อตอ
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.724 , p = 0.000 ) และปจจัยเสริมตอ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งจากการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ข องผู ป ระกอบอาชี พ ก อ สราง ( r = 0.256 , p = 0.002 ) ความสั ม พั น ธกั บ
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
ป จ จั ย นํ า ได แ ก ค วามรู แ ละความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการประกอบอาชี พ ก อ สร า งมี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.371,0.219, p =
0.000,0.005 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอย
ละ 37.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 30.80 และนอยสุดอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 3.50 ตาม
สั ด ส วนตํ าแหน งงาน มี ค วามรูเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จากการประกอบอาชี พ ก อ สร างระดั บ ดี ( Χ =89.16
S.D.=1.76) ผูประกอบอาชีพกอสรางนั้น มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะฉะนั้น ผูประกอบอาชีพกอสราง
จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางที่ถูกตองและเหมาะสมที่จะ
นําไปสูการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ Pender (1996) กลาววา ผูมีความรูนอยทํา
ใหมีขอจํากัดการรับรู การเรียนรู ตลอดจนการแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแลตนเอง มีปญหาในการทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติพฤติกรรมและการไมเขาใจประโยชน ความจําเปนจึงละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําใน
การตรงกันขามคนมีความรูมากจะมีความสามารถในการรับรู การเรียนรูและการเขาใจถึงประโยชนในการปฏิบั ติ
พฤติกรรมไดดีกวา ซึ่งอาจจะมีเหตุผลวากลุมตัวอยางที่ศึกษาไดรับการอบรมระบบอาชีอนามัยและความปลอดภัยกอน
ปฏิ บั ติ งานจริ งจึ งเกิ ด การปรับ เปลี่ ย นความรู ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมการป อ งกั น อุ บั ติ เหตุ จ ากการปฏิ บั ติ งานได
สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ คมสั น ต ธงชั ย (2549) ที่ พ บว า ความรู ด า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการทํางานของคนงานกอสราง และจาก
การศึกษาของหลายทานพบวา ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุของคนงาน (บุญชู ชาว
เชียงขวางและคณะ,2543; กวินนชตา อภิธนาดล,2546; ระวิวรรณ พัฒนกุล,2551) ในดานความรูเกี่ยวกับการปองกัน
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อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได กลุมตัวอยาง
รอยละ 83.90 มีความรูระดับดี ความรูเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการกระทําของบุคคลหรือเปนปจจัยพื้นฐานและ
กอใหเกิดแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของบุคคลซึ่งอาจจะไดมาจากการเรียนรูมีผลทําใหการยับยั้งหรือสนับสนุน
พฤติกรรมตางๆทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละบุคคล (Green & Kreuter, 2005) ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2537) กลาววา ความรูที่
ไดจากประสบการณจัดการเรียนการสอนจะนําไปสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเมื่อบุคคลนั้นมีความรู ความเชื่อจะเกิด
ความเขาใจและปฏิบัติตามที่ไดรับรูมาและสอดคลองการศึกษาของกนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลี
ลัคนาวีระ (2559) พบวา ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุเปนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการ
ทํางานของคนงานกอสราง
ปจจัยเอื้อ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูป ระกอบอาชีพกอสราง
( r = 0.719 , p = 0.000 )อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเปน
หนึ่งในนโยบายความปลอดภัยของบริษัทซึ่งทุกคนจะตองมีอุปกรณปองกันอันตรายพื้นฐานสวนบุคคลโดยตองมีการ
สวนใสอุปกรณตางๆเหลานั้นกอนลงพื้นที่ปฏิบัติงานและผานการตรวจประเมินจากหัวหนางานอยางเครงครัดเปน
ประจําทุกวันจึงมีสวนชวยเอื้อใหสามารถปฏิบัติพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุไดตามที่ธวัชชัย ชินวิเศษวงศ (2550) ได
กลาววา อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจัดเปนหนึ่งในมาตรการควบคุมและปองกันอันตรายที่ตัวผูปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพดี สะดวก ดําเนินการไดทันทีและใชงบประมาณนอย สอดคลองกับการศึกษาของณัชชา เจริญรุงเรือง
(2551) พบวา การจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมปองกันปองกันอุบัติเหตุ
สอดคลองกับการศึกษาของกนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลีลัคนาวีระ (2559)การสนับสนุนอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลมีความสัมพันกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมสอดคลองกับการศึกษาของ
เลิศ พุทธแสง (2546) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติเพื่อปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน
ปจจัยเสริม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r
= 0.271 , p = 0.001 )อย างมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจาก ผู ป ระกอบอาชี พ ได รับ ทราบถึ ง
กฎระเบียบการปฏิบัติงาน และบทลงโทษสําหรับผูที่ทําผิดกฎระเบียบ รวมถึงไดรับเงินพิเศษประจําป (Bonus) หรือ
รางวัลพิเศษที่เหมาะสมจากบริษัท เพื่อเพิ่มขวัญและกําลังใจในการทํางาน จะมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพที่ลดลง เชนเดียวกับผลการวิจัยครั้งนี้ คือมีปจจัยเสริมอยูในระดับปานกลาง เพราะหาง
หุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ไดมีการกําหนดและแจงใหผูประกอบอาชีพทุกคนไดทราบถึง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
รวมถึ งข อบั งคับ และบทลงโทษสํ าหรับ ผู ที่ ทํ าผิด กฎระเบี ยบของบริษั ท และมีค าตอบแทนเป นเงิน พิ เศษประจํ าป
(Bonus) ซึ่งขึ้นอยูกับผลประกอบการในแตละป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ
และยุวดี ลีลัคนาวีระ (2559)ที่พบวา ปจจัยเสริม ไดแก กฎระเบียบดานความปลอดภัย การไดรับแรงสนับสนุนทาง
สั ง คม และสวั ส ดิ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรม ป อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการทํ า งานของคนงานก อ สร า ง
ภาคอุ ต สาหกรรม สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาของ Yahya Khosravi (2015) ที่ พ บว า กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ และ
คาตอบแทน มีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่กอสราง และสอดคลองกับทฤษฎี PRECEDEPROCEED Model คือ ปจจัยเสริม สิ่งตอบแทนที่ไดรับจากพฤติกรรมหรือการกระทําของตนเอง ซึ่งอาจเปนไดทั้ง คน
ชมเชย รางวัลที่เปนเงินหรือสิ่งของ หรืออาจจะเปนบทลงโทษตามกฎระเบียบของบริษั ท ดังนั้น ควรมีการแจงให
พนักงานรับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติงาน และบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดกฎระเบียบ รวมถึงการมีคาตอบแทน
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เปนเงินพิเศษประจําป (Bonus) หรือรางวัลพิเศษที่เหมาะสมจากบริษัท จะเพิ่มขวัญและกําลังใจใหพนักงาน และจะ
สงผลใหมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพลดนอยลง
ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
จากผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางของหางหุนสวน
จํากัด เพียงขวัญ กรุป ที่ระดับความเสี่ยงมากถึงรอยละ86.70 และระดับความเสี่ยงปานกลางที่ระดับรอยละ13.30
แสดงวาพฤติกรรมเสี่ยงมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางในระดับสูงและปานกลางหากไมมีการ
จัดการโดยเรงดวนอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางที่เพิ่มมากขึ้นและอันตรายมากเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ควรมีการกําหนดมาตรการ กฏระเบียบขอบังคับ ใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพเพื่ อ ยื น ยั น ผลการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณป จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง:กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัด
นครราชสีมา
2.2 นําผลการวิจัยดานความรู ความเชื่อ ปจจัยเอื้อ และปจจัยเสริม สรางกิจกรรมการปองกัน
ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพอสรางเพื่อความปลอดภัยจากการทํางาน
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยของกราบขอบพระคุณ พนักงานทุกของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา
ทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม
เอกสารอางอิง
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