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บทคัดยอ  

 การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีจุดมุ งหมายเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง : กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียง

ขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด

อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง กลุมตัวอยางเปนประชาชนประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ 

กรุป จํานวน 143 คน ไดมาโดยวิธีการเลือกสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เปนแบบทดสอบ และแบบสอบถามท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน การวิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ ความถ่ี 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment 

Correlation coefficient) 

 ผลการศึกษา พบวา 

 1.  ผูประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมเสี่ยง

จากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ระดับเสี่ยงมาก มีคะแนนเฉลี่ย 2.72 (S.D. =0.46)  

 2.  ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจาก

การประกอบอาชีพกอสราง ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู

ประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3.  ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยง

จากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางประกอบอาชีพกอสราง หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป 
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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 

 อาชีพกอสรางถือเปนอีกหน่ึงอาชีพท่ีมีความสําคัญอาชีพหน่ึงในปจจุบัน เน่ืองจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิม

มากข้ึนและความตองการท่ีอยูอาศัย สํานักงาน อาคาร หรืองานกอสรางโครงการขนาดใหญเพ่ิมมากข้ึน อาทิเชน 

โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู โครงการรถไฟฟาสายสีเหลือง โครงการรถไฟรางคู โครงการ ทางหลวงพิเศษ บางประอิน-

นครราชสีมา เปนตน งานกอสรางในประเทศไทยไดกาวรุดหนา และเพ่ิมปริมาณข้ึนมาก แตสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปนเงาตามการ

ปฏิบัติงานในงานกอสราง คือ อุบัติเหตุซึ่งการเกิดอุบัติเหตุในแตละครั้งกอใหเกิดความสูญเสียท้ังชีวิต และทรัพยสิน

อยางประมาณคามิได ความสูญเสียจากงานกอสรางในปจจุบันไดทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกขณะ และมีคนงานจํานวน

มากท่ียังเสี่ยงตอการเกิดอันตรายจากงานกอสราง ดังน้ันการปองกันอุบัติเหตุและการลดอุบัติเหตุ จึงเปนเรื่องท่ีตอง

รีบเรงและใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังท้ังน้ีเพ่ือลดความสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพยสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (สมาคมสงเสริม

ความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน ประเทศไทย, 2561) และเมื่อดูสถิติการประสบอันตรายจากการทํางานของ

กองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แลวจะยิ่งตอกย้ําความจริงท่ีวา "กิจการกอสราง" ยังเปน

กิจการท่ีมีลูกจางประสบอันตรายมากท่ีสดุ สถิติการประสบอันตรายและการเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานตั้งแตป 2552 

- 2556 พบวา ประเภทกิจการท่ีมีลูกจางประสบอันตรายสูงสุดคือ "กิจการกอสราง" คิดเปนรอยละ 7.82 ตอป 

รองลงมาคือกิจการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร รอยละ 5.69 และกิจการคาเครื่องไฟฟา ยานพาหนะ คิดเปนรอยละ 5.45 

ตามลําดับ สําหรับยอดผูบาดเจ็บจากการทํางานจํานวน 191,614 รายน้ันพบการบาดเจ็บมากท่ีสุดใน กรุงเทพฯ คิด

เปนรอยละ 28.67 รองลงมาคือ จ.สมุทรปราการ รอยละ 15.83 และชลบุรี รอยละ 6.93 (สถิติช้ีลูกจางกอสรางเสี่ยง
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ภัยสูง, 2561)  จากสถิติท่ีพบวากิจการกอสรางเปนกิจการท่ีมีอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานมากท่ีสุดน้ัน 

หากพิจารณารายละเอียดจะพบวา สวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและเล็ก แตกิจการกอสรางขนาดใหญจะไมคอยมี

ปญหาเหตุท่ีเปนเชนน้ันเพราะกิจการขนาดใหญจะปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยางเขมงวด ขณะท่ีกิจการ

ขนาดกลางและเล็กมักจะมีการละเลยมาตรการความปลอดภัย เชน การใชอุปกรณเซฟตี้ตางๆ การใสหมวก และ

รองเทาในไซตงานกอสราง ตลอดจนวิศวกรท่ีควบคุมงาน (วรานนท  ปติวรรณ, 2561)  

 จากสถานการณดังกลาวขางตน จะเห็นวาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากการปรกอบอาชีพ

กอสราง เปนผลทําใหเกิดการเสยีชีวิต บาดเจ็บ คารักษาพยาบาล คาใชจายในการซอมแซมสิ่งของท่ีไดรับความเสียหาย 

คาใชจายในการแกไขงานท่ีไดรับความเสียหาย รวมท้ังช่ือเสียงของหนวยงาน เปนตน  สิ่งสําคัญท่ีสุดของเรื่องความ

ปลอดภัยในการทํางานคือ จิตสํานึกดานความปลอดภัย ท่ีควรจะมีในใจของทุกคน ไมวาจะทําอาชีพใดก็ตาม โดย

เฉพาะงานท่ีคอนขางเสี่ยงอันตราย เชน ในกิจการกอสราง หรือในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีเราจะตองคํานึงถึงกฎ

ความปลอดภัยในแตละสถานประกอบกิจการ (วรานนท ปติวรรณ, 2561) การศึกษาของ บุญชัย สอนพรหม, (2555) 

เรื่องทัศนคติของคนงานกอสรางตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมกอสราง : กรณีศึกษา บริษัท เอส ดับบลิว ที 

เทคโนโลยี แอนด คอนสตรัคช่ัน จํากัด โดยกลุมตัวอยางเปนแรงงานกอสรางจํานวน 89 คน พบวา คนงานสวนใหญให

ความเห็นวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเปนอันดับหน่ึง รองลงมาไดแก ปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

และลักษณะงาน และพบวาตําแหนงงานท่ีแตกตางกันจะมีความเห็นเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุแตกตางกัน การศึกษา

ของ กนกอร  เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลีลัคนาวีระ, (2559) เรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมปองกัน

อุบัติเหตุจากการทํางานของคนงานกอสรางภาคอุตสาหกรรม พบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุ การรับรูความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน การรับรูประโยชนของการปองกันอุบัติเหตุ การสนับสนุนอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล และระดับการศึกษา สามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุได รอยละ 21.6 จาก

งานวิจัยขางตน ทําใหเห็นวา การเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง เปนเรื่องท่ีควรตระหนัก และควรหาแนว

ทางแกไข 

 จังหวัดนครราชสีมา เปรียบเสมือนประตูสูภาคอีสาน และมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 ของประเทศ และ

มีประชากรอาศัยอยูมากเปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูง มีพ้ืนท่ีกวางขวาง อุดม

สมบูรณดวยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีสถานท่ีทองเท่ียวมากมายท้ังอุทยานแหงชาติ แมนํ้าลําธาร ตลอดจน

โบราณสถานสําคัญตาง ๆ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เพราะฉะน้ันในปจจุบันจังหวัดนครราชสีมา จึงเปน

จังหวัดท่ีมีการพัฒนาความเจริญและขยายตัวอยางตอเน่ือง มีโครงการกอสรางขนาดใหญเกิดข้ึน จากกลุมนักลงทุน

เอกชน หรือจากทางภาครัฐ เชน หางสรรพสินคา เทอมินอล 21 เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา โครงการกอสรางทาง

หลวงพิเศษสาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา รถไฟรางคูมาบกะเบา-ชุมทางจิระ-ขอนแกน รถไฟความเร็วสูงสาย

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และในอนาคตจะมีโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ จากภาคตะวันออก-นครราชสีมา 

ภาคเหนือ-นครราชสีมา อุโมงคลอดผานแยก บ๊ิกซี- โคกไผ ระบบขนสงมวลชน หรือ MRT ปกธงชัย-จอหอ จากการ

พัฒนาความเจริญของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา อยางรวดเร็วน้ี สงผลอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ

ตอผูประกอบอาชีพกอสราง โดยจากสถิติการรายงานสถานการณและดัชนีช้ีวัดภาวะแรงงานจังหวัดนครราชสีมา 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/ท่ิมแทง มากท่ีสุด 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 

ท่ีดําเนินงานดานการรับเหมากอสราง 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 

วัตถุหรือสิ่งของมีคม ตัด/ยาด/ท่ิมแทง มากท่ีสุด รอยละ 27.20 สิ่งของกระแทก/ชน รอยละ 12.80 และสิ่งของ

พังทลายหลนทับ รอยละ 3.20 (หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป, 2559) จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน           

หางหุนสวน จํากัด เพียงขวัญ กรุป มีแนวทางท่ีจะดําเนินการจัดระบบงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ

ประกอบอาชีพกอสราง จึงสนใจศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู

ประกอบอาชีพกอสราง : กรณีศึกษา หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา โดยประยุกตใชทฤษฎี

แบบจําลองการวางแผนสงเสริมสุขภาพ(PRECEDE-PROCEED Model)มาเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย

ประกอบดวย ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริมแรง เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดนํามาสรางระบบ    

การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ของหางหุนสวนจํากัด 

เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา 

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ ระหวางปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ ปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด 

อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง : กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป 

จังหวัดนครราชสีมา 

 ประชากร คือ ผูประกอบอาชีพหลักในงานกอสรางท้ังเพศชายและเพศหญิง ในจังหวัดนครราชสีมา ของ

หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ท่ีปฏิบัติงาน 3 เดือนข้ึนไป และผานการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจํา 

จํานวน 160 คน (หางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป, 2559) 

 กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบอาชีพหลักในงานกอสรางท้ังเพศชายและเพศหญิง ในจังหวัดนครราชสีมา 

ของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ท่ีปฏิบัติงาน 3 เดือนข้ึนไป และผานการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจํา 

จํานวน 143 คน  โดยใชการเลือกสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) (ทิพยสิริ กาญจนวาสีและศิริชัย 

กาญจนวาสี, 2559) ตามสัดสวนของตําแหนงงาน    

 เกณฑการคัดเขา คอื พนักงานประกอบอาชีพกอสรางท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีปฏิบัติงาน 3 เดือนข้ึน

ไป และผานการประเมินเพ่ือบรรจุเปนพนักงานประจํา และสื่อสารภาษาไทยรูเรื่อง 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

- เพศ  - อายุ   

- สถานภาพ - ระดับการศึกษา  

- ตําแหนงงาน - ประสบการณการทํางาน 

- ช่ัวโมงการทํางานตอวัน          

- โรคประจําตัว - ช่ัวโมงการนอนหลับตอวัน 

- รายได  - การตรวจสุขภาพประจําป 

ปจจัยนํา 

- ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการ

ประกอบอาชีพกอสราง 

- ความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการการประกอบ

อาชีพกอสราง 

- ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบ

ี    

 

ปจจัยเอ้ือ 

- ตัวบุคคล   

- สภาพแวดลอม  

- อุปกรณการทํางาน  

 

ปจจัยเสริม 

- ระเบียบการปฏิบัติงาน 

- เงินโบนัส  

- รางวัลพิเศษ  

 

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผู

ประกอบอาชีพกอสราง 

 - พฤติกรรมเสี่ยงดานปฏบัิติงาน 

 - พฤติกรรมเสี่ยงดานการใชเครื่องมือ 

   และเครื่องจักร 

 - พฤติกรรมเสี่ยงการไมใชอุปกรณการ 

   ปองกันอันตรายสวนบุคคล 

 - พฤติกรรมเสี่ยงดานการทํางานท่ีไม 
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 เครื่องมือการวิจัย คือ เครื่องมือการวิจัยคณะผูวิจัยสรางข้ึนเอง ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา

(IOC) 0.5 เปนตนไป และนําไปทดลองใช (Try out) เครื่องมือ ประกอบดวย  

  1.  แบบสอบถามปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล 

  2.  แบบทดสอบความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ลักษณะ

แบบทดสอบความรูเปนแบบเลือกตอบ ถูก ผิด (P=0.27-0.88) 

  3.  แบบสอบถามความเช่ือเก่ียวกับอุบัติจากการประกอบอาชีพกอสราง ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไม

เห็นดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเช่ือมั่น จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความ

เช่ือมั่น 0.78  

  4.  แบบสอบถามประสบการณการเกิดอุบัติ เหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ เคยเปนประจํา (มากกวา 10 ครั้ง/เดือน) 

เคยบอยครั้ง (5-9 ครั้ง/เดือน) เคยนาน ๆ ครั้ง (1-4 ครั้ง/เดือน) และไมเคย โดยหาคาความเช่ือมั่น จากสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเช่ือมั่น 0.80  

  5.  แบบสอบถาม ปจจัยเอ้ือ ตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไม

แนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเช่ือมั่น จากสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) 

ของครอบบัค มีคาความเช่ือมั่น 0.89  

  6.  แบบสอบถาม ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง 

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 5 ระดับ ประกอบดวย เห็น

ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยหาคาความเชื่อม่ัน จากสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเชื่อม่ัน 0.64  

   7.  แบบสอบถาม พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) มี 4 ระดับ ปฏิบัติเปนประจํา (7 วัน/สัปดาห) ปฏิบัติ

เปนบางครั้ง (4-6วัน/สัปดาห)  ปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/สัปดาห)  ไมเคยปฏิบัติ โดยหาคาความเช่ือมั่น จากสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) ของครอบบัค มีคาความเช่ือมั่น 0.80  

 การแปลความหมายของเครื่องมือการวิจัยใชหลักการแปรของเยาวดี  วิบูรณศรี,2551 ดังตอไปน้ี 

 การแปลความหมายของคะแนนความรูฯ แบงเปน 3 ระดับ  

  รอยละ 80.00 – 100.00  หมายถึง  มีความรูฯ ระดับด ี

  รอยละ 50.00 – 79.99    หมายถึง  มีความรูฯ ระดับปานกลาง 

  รอยละ 00.00 – 49.99    หมายถึง  มีความรู ฯ ระดับปรับปรุง 

 การแปลความหมายของคะแนนความเช่ือฯ แบงเปน 4 ระดับ  

  คะแนนเฉลี่ย  4.01 - 5.00  หมายถึง  มีความเช่ือ ฯ ระดับดีมาก 

                   คะแนนเฉลี่ย  3.01 - 4.00  หมายถึง  มีความเช่ือ ฯ ระดับด ี

                   คะแนนเฉลี่ย  2.01 - 3.00  หมายถึง  มีความเช่ือ ฯ ระดับปานกลาง 

                  คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 2.00  หมายถึง  มีความเช่ือ 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 

 การแปลความหมายของคะแนนปจจัยเอ้ือฯ แบงเปน 3 ระดับ  

  คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00  หมายถึง  มปีจจัยเอ้ือฯ ระดับด ี

    คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33  หมายถึง  มปีจจัยเอ้ือฯ ระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66  หมายถึง  มีปจจัยเอ้ือฯ ระดับปรับปรุง 

 การแปลความหมายของปจจัยเสริมฯ แบงเปน 4 ระดับ  

  คะแนนเฉลี่ย 4.01  - 5.00 หมายถึง  มปีจจัยเสริมฯ ระดับดีมาก 

    คะแนนเฉลี่ย 3.01  - 4.00 หมายถึง  มปีจจัยเสริมฯ ระดับด ี

    คะแนนเฉลี่ย 2.01  - 3.00  หมายถึง  มปีจจัยเสริม ฯ ระดับปานกลาง 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00  - 2.00  หมายถึง  มปีจจัยเสริม 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 เพ่ือขอความรวมมือ

และอํานวยความสะดวกในการดําเนินการวิจัย 

 2. คณะผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวของ

พนักงานหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป 

 3. คณะผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของขอมูล และบันทึกขอมูลลงใน 

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 

 การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพ้ืนฐาน คือ ความถ่ี คารอยละ และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด

อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง โดยหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product moment 

Correlation coefficient)  
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ผลการวิจัย  

 

     ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคล  

ปจจัย n รอยละ 

1.  เพศ   

     ชาย 114 79.7 

     หญิง 29 20.3 

2.  อาย ุ   

     18-22 ป 14 9.8 

     23-27 ป 43 30.1 

     28-32 ป 31 21.7 

     33-37 ป 21 14.7 

     38-42 ป 15 10.5 

     42 ปข้ึนไป 19 13.3 

3.  สถานภาพสมรส   

     โสด 45 31.5 

     สมรส 85 59.4 

     หมาย/หยา/แยกกันอยู 13 9.1 

4.  ระดับการศึกษา   

     ไมไดเรียนหนังสือ 7 4.90 

     ประถมศึกษาปท่ี 1-6 53 37.10 

     มัธยมศึกษาปท่ี 1-3 44 30.80 

     มัธยมศึกษาปท่ี 4-6 27 18.90 

     อนุปริญญา 5 3.50 

     ปริญญาตรี 7 4.90 

5.  ตําแหนงงานปจจุบัน   

     ผูจัดการโครงการ 1 0.70 

     วิศวกรโยธา 5 3.50 

     ผูควบคุมงาน 5 3.50 

     กรรมกร 132 92.30 

6.  ประสบการณในตําแหนงงานปจจุบัน   

     นอยกวา 1 ป 11 7.70 

     1-5 ป 70 49.00 

     6-10 ป 40 28.00 

     ตั้งแต 10 ปข้ึนไป 22 15.30 

7.  โดยเฉลี่ย ทํางานก่ีช่ัวโมงตอวัน   
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     นอยกวา 8 ช่ัวโมง 11 7.70 

     8 ช่ัวโมง 102 71.30 

     8-12 ช่ัวโมง 28 19.60 

     มากกวา 12 ช่ัวโมง 2 1.40 

8.  มีโรคประจําตัวหรือไม   

     ไมม ี 132 92.30 

     ม ี 11 7.70 

9.  นอนหลับวันละก่ีช่ัวโมง   

     นอยกวา 6 ช่ัวโมง 7 4.90 

     6-8 ช่ัวโมง 125 87.40 

     มากกวา 8 ช่ัวโมง 11 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 และท่ีนอยสุดมีอายุ

ระหวาง 18-22 ป คิดเปนรอยละ 9.80 สถานภาพสมรส สวนใหญมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 59.40 รองลงมา

อยูในสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 31.50 และนอยสุดท่ีสถานภาพ หมาย/หยา/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 9.10  

ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 37.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน คิดเปนรอยละ 30.80 และนอยสุดอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 3.50 ตําแหนงงาน สวนใหญตําแหนงกรรมกร 

คดิเปนรอยละ 92.30 รองลงมาตําแหนงงานวิศวกรโยธาและผูควบคุมงาน คิดเปนรอยละ 3.50  นอยสุดตําแหนงงาน

ผูจัดการโครงการ คิดเปนรอยละ 0.70 ประสบการณในตําแหนงงาน สวนใหญมีประสบการณระหวาง 1-5 ป คิดเปน

รอยละ 49.00 รองลงมาระหวาง 6-10 ป คิดเปนรอยละ 28.00 นอยสุด นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 0.70  

ระยะเวลาการทํางานตอวัน สวนใหญทํางาน 8 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 71.30  รองลงมาทํางาน 8-12 ช่ัวโมง คิดเปน

รอยละ 19.60 นอยสุด ทํางานมากกวา 12 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 1.40 โรคประจําตัว สวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิด

เปนรอยละ 92.30 และมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 7.70 การนอนหลับ สวนใหญนอนหลับระหวาง 6-8 ช่ัวโมง คิด

เปนรอยละ 87.40 รองลงมานอนหลับ มากกวา 8 ช่ัวโมง คิดเปนรอยละ 7.70 นอยสุด นอนนอยกวา 6 ช่ัวโมง 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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ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับตัวแปร 

ตัวแปร n รอยละ 

1. ปจจัยนํา   

     1.1  ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง(Χ =89.16 

S.D.=1.76) 

  

ระดับปรับปรุง (00.00 – 49.99) 9 2.80 

ระดับปานกลาง (50.00 – 79.99) 19 13.30 

ระดับดี (80.00 – 100.00) 120 83.90 

     1.2  ความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง (Χ =3.60 S.D.=0.48)   

ระดับดี (3.01 - 4.00) 56 39.20 

ระดับดีมาก (4.01 - 5.00) 87 60.80 

     1.3  ประสบการณ การเกิดอุบัติ เหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง( Χ =2.83 

S.D.=0.37) 

  

ระดับปานกลาง  (1.01-2.00 ) 24 16.80 

ระดับนอย  (2.01-3.00) 119 83.20 

2. ปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติ เหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง               

(Χ =2.26 S.D.=0.34) 

ระดับปานกลาง  (1.01  - 1.66) 

ระดับดี  (1.67 – 2.33) 

  

  

19 13.30 

124 86.70 

3. ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง 

(Χ =2.72 S.D.=0.46) 

     ระดับปรับปรุง  ( 1.00  - 2.00 ) 

     ระดับปานกลาง  (  2.01  - 3.00 ) 

     ระดับด ี(  3.01  - 4.00 ) 

 

 

1 

38 

104 

 

 

0.70 

26.60 

72.70 

4. พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง(Χ =2.86 S.D.=0.34)   

              ระดับระดับความเสี่ยงปานกลาง(1.00 - 1.99) 19 13.30 

ระดับระดับความเสี่ยงมาก(2.00 - 3.00) 124 86.70 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา พนักงานผูประกอบอาชีพกอสราง ของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป            

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยตัวแปร ปจจัยนํา ดานความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ

กอสราง(Χ =89.16 S.D.=1.76) ระดับดี ดานความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง (Χ =3.60 

S.D.=0.48) ระดับดี ดานประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง(Χ =2.83 S.D.=0.37) ระดับ

นอย ปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง(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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ตารางท่ี  2  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาง ปจจัยนํา ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม กับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด

อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง 

ตัวแปร n r p 

ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง 143 0.371* 0.000 

ความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง  143 0.219* 0.005 

ประสบการณการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง 143 0.231 0.506 

ปจจัยเอ้ือตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตขุองผูประกอบอาชีพกอสราง 143 0.724* 0.000 

ปจจัยเสริมตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพ

กอสราง  

143 0.256* 0.002 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 ผูประกอบอาชีพกอสราง ของพนักงานผูประกอบอาชีพกอสรางของหางหุนสวนจํากัด เพียง

ขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา พบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.371 

, p = 0.000 ) ความเช่ือเก่ียวกับอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง( r = 0.219 , p = 0.005 )   ปจจัยเอ้ือตอ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.724 , p = 0.000 ) และปจจัยเสริมตอ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.256 , p = 0.002 ) ความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 

อภิปรายผล   

           ปจจัยนําไดแกความรูและความเช่ือเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r = 0.371,0.219, p = 

0.000,0.005 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเปนรอย

ละ 37.00 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 30.80 และนอยสุดอนุปริญญา คิดเปนรอยละ 3.50 ตาม

สัดสวนตําแหนงงาน มีความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางระดับดี (Χ =89.16 

S.D.=1.76) ผูประกอบอาชีพกอสรางน้ัน มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุสูง เพราะฉะน้ัน ผูประกอบอาชีพกอสราง

จําเปนตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางท่ีถูกตองและเหมาะสมท่ีจะ

นําไปสูการปองกันการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ Pender (1996) กลาววา ผูมีความรูนอยทํา

ใหมีขอจํากัดการรับรู การเรียนรู ตลอดจนการแสวงหาความรูและประสบการณในการดูแลตนเอง มีปญหาในการทํา

ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติพฤติกรรมและการไมเขาใจประโยชน ความจําเปนจึงละเลยไมปฏิบัติตามคําแนะนําใน

การตรงกันขามคนมีความรูมากจะมีความสามารถในการรับรู การเรียนรูและการเขาใจถึงประโยชนในการปฏิบัติ

พฤติกรรมไดดีกวา ซึ่งอาจจะมีเหตุผลวากลุมตัวอยางท่ีศึกษาไดรับการอบรมระบบอาชีอนามัยและความปลอดภัยกอน

ปฏิบัติงานจริงจึงเกิดการปรับเปลี่ยนความรู ทัศนคติและพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได 

สอดคลองกับการศึกษาของ คมสันต  ธงชัย (2549) ท่ีพบวา ความรูดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการประสบอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการทํางานของคนงานกอสราง และจาก

การศึกษาของหลายทานพบวา ความรูมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุของคนงาน (บุญชู  ชาว

เชียงขวางและคณะ,2543; กวินนชตา อภิธนาดล,2546; ระวิวรรณ  พัฒนกุล,2551) ในดานความรูเก่ียวกับการปองกัน
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อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสราง พบวา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได กลุมตัวอยาง

รอยละ 83.90 มีความรูระดับดี ความรูเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการกระทําของบุคคลหรือเปนปจจัยพ้ืนฐานและ

กอใหเกิดแรงจูงใจในการกระทําพฤติกรรมของบุคคลซึ่งอาจจะไดมาจากการเรียนรูมีผลทําใหการยับยั้งหรือสนับสนุน

พฤติกรรมตางๆท้ังน้ีข้ึนอยูกับแตละบุคคล (Green & Kreuter, 2005) ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2537) กลาววา ความรูท่ี

ไดจากประสบการณจัดการเรียนการสอนจะนําไปสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเมื่อบุคคลน้ันมีความรู ความเช่ือจะเกิด

ความเขาใจและปฏิบัติตามท่ีไดรับรูมาและสอดคลองการศึกษาของกนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลี

ลัคนาวีระ (2559) พบวา ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติเหตุเปนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการ

ทํางานของคนงานกอสราง 

ปจจัยเอ้ือ มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง          

( r = 0.719 , p = 0.000 )อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 การสนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเปน

หน่ึงในนโยบายความปลอดภัยของบริษัทซึ่งทุกคนจะตองมีอุปกรณปองกันอันตรายพ้ืนฐานสวนบุคคลโดยตองมีการ

สวนใสอุปกรณตางๆเหลาน้ันกอนลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและผานการตรวจประเมินจากหัวหนางานอยางเครงครัดเปน

ประจําทุกวันจึงมีสวนชวยเอ้ือใหสามารถปฏิบัติพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุไดตามท่ีธวัชชัย  ชินวิเศษวงศ (2550) ได

กลาววา อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลจัดเปนหน่ึงในมาตรการควบคุมและปองกันอันตรายท่ีตัวผูปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพดี สะดวก ดําเนินการไดทันทีและใชงบประมาณนอย สอดคลองกับการศึกษาของณัชชา เจริญรุงเรือง 

(2551) พบวา การจัดอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤตกิรรมปองกันปองกันอุบัติเหต ุ

สอดคลองกับการศึกษาของกนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ และยุวดี ลีลัคนาวีระ (2559)การสนับสนุนอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคลมีความสัมพันกับพฤติกรรมปองกันอุบัติเหตุจากการทํางานไมสอดคลองกับการศึกษาของ

เลิศ  พุทธแสง (2546) พบวา การไดรับขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับการ

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน  

ปจจัยเสริม มีความสัมพันธทางบวกกับพฤตกิรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง ( r 

= 0.271 , p = 0.001  )อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ี เน่ืองจาก ผูประกอบอาชีพไดรับทราบถึง

กฎระเบียบการปฏิบัติงาน และบทลงโทษสําหรับผูท่ีทําผิดกฎระเบียบ รวมถึงไดรับเงินพิเศษประจําป (Bonus) หรือ

รางวัลพิเศษท่ีเหมาะสมจากบริษัท เพ่ือเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางาน จะมีผลตอพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิด

อุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพท่ีลดลง เชนเดียวกับผลการวิจัยครั้งน้ี คือมีปจจัยเสริมอยูในระดับปานกลาง เพราะหาง

หุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป ไดมีการกําหนดและแจงใหผูประกอบอาชีพทุกคนไดทราบถึง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน 

รวมถึงขอบังคับและบทลงโทษสําหรับผูท่ีทําผิดกฎระเบียบของบริษัท และมีคาตอบแทนเปนเงินพิเศษประจําป 

(Bonus) ซึ่งข้ึนอยูกับผลประกอบการในแตละป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กนกอร เจริญผล ฉันทนา จันทวงศ 

และยุวดี ลีลัคนาวีระ (2559)ท่ีพบวา ปจจัยเสริม ไดแก กฎระเบียบดานความปลอดภัย การไดรับแรงสนับสนุนทาง

สังคม และสวัสดิการ มีความสัมพันธกับพฤติกรรม ปองกันอุบัติ เหตุจากการทํางานของคนงานกอสราง

ภาคอุตสาหกรรม สอดคลองกับการศึกษาของ Yahya Khosravi (2015) ท่ีพบวา กฎระเบียบขอบังคับ และ

คาตอบแทน มีผลตอการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงและการเกิดอุบัติเหตุในพ้ืนท่ีกอสราง และสอดคลองกับทฤษฎี PRECEDE-

PROCEED Model คือ ปจจัยเสริม สิ่งตอบแทนท่ีไดรับจากพฤติกรรมหรือการกระทําของตนเอง ซึ่งอาจเปนไดท้ัง คน

ชมเชย รางวัลท่ีเปนเงินหรือสิ่งของ หรืออาจจะเปนบทลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท ดังน้ัน ควรมีการแจงให

พนักงานรับทราบถึงกฎระเบียบการปฏิบัติงาน และบทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดกฎระเบียบ รวมถึงการมีคาตอบแทน
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เปนเงินพิเศษประจําป (Bonus) หรือรางวัลพิเศษท่ีเหมาะสมจากบริษัท จะเพ่ิมขวัญและกําลังใจใหพนักงาน และจะ

สงผลใหมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพลดนอยลง 

 

ขอเสนอแนะ  

 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

จากผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางของหางหุนสวน

จํากัด เพียงขวัญกรุป ท่ีระดับความเสี่ยงมากถึงรอยละ86.70 และระดับความเสี่ยงปานกลางท่ีระดับรอยละ13.30 

แสดงวาพฤติกรรมเสี่ยงมีผลตอการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสรางในระดับสูงและปานกลางหากไมมีการ

จัดการโดยเรงดวนอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพกอสรางท่ีเพ่ิมมากข้ึนและอันตรายมากเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน

ควรมีการกําหนดมาตรการ กฏระเบียบขอบังคับ ใหมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน เพ่ือควบคุมไมใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยง 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

  2.1  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือยืนยันผลการวิจัยเชิงปริมาณปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุของผูประกอบอาชีพกอสราง:กรณีศึกษาหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัด

นครราชสีมา 

   2.2  นําผลการวิจัยดานความรู ความเช่ือ ปจจัยเอ้ือ และปจจัยเสริม สรางกิจกรรมการปองกัน

ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพอสรางเพ่ือความปลอดภัยจากการทํางาน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผูวิจัยของกราบขอบพระคุณ พนักงานทุกของหางหุนสวนจํากัด เพียงขวัญ กรุป จังหวัดนครราชสีมา 

ทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบแบบสอบถาม 
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