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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบตัิเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบตัิงาน 

กิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี
 Factors Associated with Work Accidents among Workers of Carcare 

Services in Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province 
 

ชัญญากานต์  โกกะพันธ์1 สุนทรี สารางค า2 พรนภา  สิงห์ทอง3 อรอนงค์  ประสาน4   
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด

อุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปฏิบัติงานใน
กิจการคาร์แคร์ จ านวน 64 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตกิารทดสอบไคสแคร์ (Chi-Square Test)  
 ผลการศึกษา พบว่า   
  1) ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 90.00) มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี (ร้อยละ 58.00) มีสถานภาพโสด 
(ร้อยละ 56.50) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 45.20) ประสบการณ์ในการท างาน 1 - 3 ปี (ร้อยละ 46.80) 
และมีจ านวนชั่วโมงในการท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 58.10)    

  2) ปัจจัยด้านสภาพการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปลอดภัย (X̅ = 0.84, S.D. = 0.12) และปัจจัยด้านการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.12, S.D. = 0.46) และ  
   3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงาน กับการบาดเจ็บจากการท างานของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการท างาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่เพศ (χ2 = 0.004, p-value = 0.004) และ ปัจจัยด้าน

การปฏิบัติงาน ได้แก่ การได้รับการสอนงาน (χ2 = 9.967, p-value = 0.018) และ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ในการท างาน (χ2 = 9.593, p-value = 0.022) 
 ดังนั้นจึงควรให้เน้นย้ าเรื่องความปลอดภัยในการสอนงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความระมัดระวัง และควรจัด
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานต่อไป 
ค าส าคัญ :  อุบัติเหต,ุ งาน, คาร์แคร์ 
 

                                           
1 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4 นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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Abstract 
    This study was descriptive research that objects to assess the factors associated with work 
accident among Workers of Carcare Services in Warin Chamrap District, Ubon Ratchathani Province. The 
factors there were 1) personal factors 2) work environment factors and 3) Working operational factors. 
The study population and the study samples consisted of 64 persons by purposive sampling method. 
Data were collected by using questionnaires. The data were analyzed by computer programs for 
statistical analysis. The statistics used were descriptive statistics and inference statistics include 
frequency, percentage, mean, and standard deviation and Chi-Square. 
  The results revealed that; 
  1) Most of them are male (90.00 percent), their age is between 16 - 25 years old (58.00 percent). 
Most are single (56.50 percent). Graduated by Junior High School (45.20 percent). Their working 
experience is about 1-3 years  (46.80 percent).  and work for 8 hours a day (58.10 percent).  . 

         2) For the working environment factor, overall is safety level ( X̅ =  0.84, S.D.  =  0.12)  and the 

Working operational factors, overall is moderate level (X̅ = 3.12, S.D. = 0.46)  
   3) Association between personal factors, work environment factors and Working operational 
factors with Work Related Injury, the study found that personal factors only gender had significantly 

associate with Work Related Injury (χ2 = 0.004, p-value = 0.004). And Working operational factors, the job 

training had significantly associate with work related accident (χ2 = 9.967, p-value = 0.018) and Personnel 

protective equipment had significantly associate with Work Related Injury (χ2 = 9.593, p-value = 0.022). 
  There the job training should be emphasized on occupational health and safety. And personnel 
protective equipment should be provided for workers to prevent the work related accident. 
Keywords:  Accidents, Work, Carcare  

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
         กิจการคาร์แคร์เป็นธุรกิจบริการที่มีความนิยมในการลงทุนปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องมาจากปริมาณการใช้รถยนต์ที่
เพิ่มขึ้น ประกอบกับการใช้เงินลงทุนไม่สูงนักเมื่อเทียบกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆ อีกทั้งมีการใช้แรงงานลูกจ้าง
จ านวนไม่มากในการด าเนินงานและอาศัยท าเลซึ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บริการของลูกค้าก็สามารถเริ่มด าเนิน
กิจการได้ จึงพบว่ามีกิจการคาร์แคร์เกิดขึ้นและกระจายอย่างหนาแน่นในเขตตัวเมืองและชุมชนรอบตัวเมืองของจังหวัด
ต่างๆ โดยจังหวัดอุบลราชธานีและอ าเภอวารินช าราบเป็นอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งพบว่ามีการประกอบกิจการคาร์แคร์เกิดขึ้น
อย่างมาก และจากการมีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ท าให้มีการอยู่อาศัยและการสัญจรของยานพาหนะเป็นจ านวน
มาก ส่งผลให้กิจการคาร์แคร์ในพื้นที่แม้จะมีจ านวนมากแต่ก็ได้รับการใช้บริการในจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จากการ
ส ารวจบริเวณรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่ามีกิจการคาร์แคร์มากกว่า 12 แห่ง ในรัศมี 8 กิโลเมตร   
  กิจการคาร์แคร์มีจุดเน้นในการแข่งขันด้านการตลาดคือเรื่องคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการส่งผล
ให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ปฏิบัติงานบางครั้งอาจละเลยเรื่องความปลอดภัยในการท างาน จนน าไปสู่การประสบ
อุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บระหว่างการท างาน โดยลักษณะอันตรายและขั้นตอนหลักที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับอันตราย
ในกิจการคาร์แคร์นั้น อาทิ เช่น การสะดุดหกล้มในระหว่างการล้างท าความสะอาดรอบตัวรถ การลื่นล้มจากพื้นที่เปียก
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น้ าในขณะล้างรถ การสัมผัสสารเคมีในขณะท าการขัดเคลือบสี และการสัมผัสเสียงดังจากการใช้เครื่องมือหรือปั๊มน้ า
และปั๊มลม ซึ่งการดูแลด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน อาทิ เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยใน
การท างานเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ผู้ปกระกอบการบางส่วนจึงอาจยังไม่ให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการ  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล อาทิเช่น ปลั๊กอุกหูลดเสียง แว่นตานิรภัย ถุงมือป้องกันจึงไม่ได้
ถูกจัดเตรียมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือในอีกทางหนึ่งแม้ว่าผู้ประกอบการบางส่วนจะให้ความส าคัญในการจัดเตรียม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลแก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ในบางครั้งผู้ปฏิบัติงานเองก็ไม่ได้ให้ความส าคัญในการสวม
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน เนื่องมาจากทัศนคติที่ว่าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคลนั้นท าให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน  
   สถิติการประสบอันตรายจากการท างานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน ใน ปี พ.ศ. 2559 ถึง ปี พ.ศ. 2561 
พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายและเจ็บป่วยเนื่องจากท างานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีผู้
ประสบอันตรายจ านวน 269 ราย 270 ราย และ 294 ราย ตามล าดับ ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีผู้เสียชีวิต จ านวน 6 
ราย สูญเสียอวัยวะบางส่วน จ านวน 3 ราย หยุดงานเกิน 3 วัน จ านวน 99 ราย และ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ านวน 
186 ราย ในความสูญเสียนี้บางรายอาจเป็นผู้น าครอบครัวทีเ่ป็นหลักในการหารายได้เพื่อดูแลอีกหลายชีวิตในครอบครัว 
บางรายอาจเป็นความหวังและอนาคตของครอบครัว เหตุการณ์ความสูญเสียเหล่านี้จึงไม่ควรเกิดขึ้น ดังนั้นความ
ปลอดภัยในการท างานจึงเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรมองข้าม และเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนซึ่งต้องร่วมมือร่วมใจกัน และแม้เพียงความประมาทเล็กน้อยก็อาจน าไปสู่เหตุการณ์ความสูญเสียที่รุนแรงได้
 การเกิดอุบัติเหตุในการท างานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน 
ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน โดยการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุใน
การท างานนั้น ส่วนใหญ่ศึกษาในสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม  ท าให้สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในกิจการคาร์แคร์จึงยังมีข้อมูลไม่มากนัก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการด าเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการคาร์แคร์หรือกิจการขนาดเล็กอื่นๆ ซึ่งมี
ลักษณะการท างานหรือลักษณะความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกันต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ของ
ผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
       2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงาน กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
สมมติฐานการวิจัย  

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 17 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 64 คน ท าการศึกษาในประชากรทั้งหมดโดยการส ารวจข้อมูลแบบเจาะจง 
(purposive sampling) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. คณะผู้วิจัยประสานงานกับผู้ประกอบกิจการคาร์แคร์เพื่อขออนุญาตท าการส ารวจข้อมูล 
2. คณะผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
3. คณะผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงใน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปทางสถิติ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้   
 ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ จ านวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานต่อวัน ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 
ข้อ ส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลปัจจัยด้านสภาพการท างาน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมใน
การท างาน เครื่องมือและอุปกรณ์  จ านวน 12 ข้อ ลักษณะการตอบเป็น ใช่ และ ไม่ใช่ (ณัฐนันท์ ยอดวงศ์, 
2554) แปรผลโดยใช้เกณฑ์อันตรภาคชั้น จัดเป็น 3 ระดับ คือ สภาพการท างานระดับพอใช้ ระดับปานกลาง 
และ ระดับดี 
           ส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อค าถามเกี ่ยวกับ ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน การได้รับการสอนงาน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน โดยมีข้อ
ค าถามทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จ านวน 12 ข้อ การตอบเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scales) เกณฑ์ให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด แปร
ผลโดยใช้เกณฑ์อันตรภาคชั้น จัดเป็น 3 ระดับ คือ การทัศนคติการปฏิบัติงานระดับพอใช้ ระดับปานกลาง และ 
ระดับดี 
 ส่วนที่ 4 สอบถามข้อมูลอุบัติเหตุจากการท างาน โดยมีข้อค าถาม จ านวน 4 ข้อ และลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ  
 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในแต่ละข้อค าถามมากกว่า 0.50 และตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้วิธีของ Kuder–Richardson, KR-20 ได้ค่า 0.80 และค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbachs’s 
Alpha Coefficient) ไดค้่า 0.82  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลปัจจัยด้านสภาพการท างาน ข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากงาน วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าต่ าสุดและค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน กับการ
เกิดอุบัติเหตุจากงาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติการทดสอบไคสแคร์ (Chi-Square Test) 

 
สรุปผลการวิจัย  
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 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ (N = 62)   

 ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ หมายเหตุ 
 เพศ 

    ชาย 
    หญิง  
อายุ  
    18 – 30 ป ี    
    31 – 40 ป ี
    41 – 50 ป ี
    มากว่า 50 ป ี

 
56 
6 

 
32 
16 
9 
5 

 
90.00 
10.00 

 
51.60 
25.80 
14.50 
  8.10 

 
 
 

 
ค่าสูงสุด = 57.00  
ค่าต่ าสุด = 18.00  
ค่าเฉลี่ย = 27.42  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน= 11.41 

 สถานภาพสมรส     
    โสด 
    สมรส 
    หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 
ระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนต้น  
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
    ระดับปริญญาตรี 
ระดับการศึกษา 
    มัธยมศึกษาตอนต้น  
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
    ระดับอนุปริญญา/ปวส. 
    ระดับปริญญาตรี 

 
35 
21 
6 
 

28 
23 
8 
3 
 

28 
23 
8 
3 

 
56.50 
33.90 

          9.70 
 

         45.20 
         37.10 
         12.90 
           4.80 

 
  45.20 
  37.10 
 12.90 

          4.80 

 

ประสบการณ์ในการท างาน  
    น้อยกว่า 1 ปี 
    1-3 ปี 
    4-6 ปี 
    มากกว่า 6 ป ี

         
18 
29 
5 
10 

 
29.00 
46.80 
8.10 
16.10 

 
    ค่าสูงสุด = 10.00  
     ค่าต่ าสุด = 0.60  
     ค่าเฉลี่ย = 2.20  
     ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 2.86 

ชั่วโมงในการท างาน ต่อ วัน     
    ต่ ากว่า 8 ชั่วโมง 
    8 ชั่วโมง 
    มากกว่า 8 ชั่วโมง 

 
3 
36 
23 

 
4.80 
58.10 
37.10 

 
    ค่าสูงสุด = 12.00  
    ค่าต่ าสุด = 4.00  
    ค่าเฉลี่ย = 8.40  
    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.43 
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   ผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 
90.00) มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี (ร้อยละ 58.00) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 56.50) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
(ร้อยละ 45.20) ประสบการณ์ในการท างาน 1 - 3 ปี (ร้อยละ 46.80) และมีจ านวนชั่วโมงในการท างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน 
(ร้อยละ 58.10)   

2. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านสภาพการท างาน  น าเสนอข้อมูลดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ (N = 
62)         

ปัจจัยด้านสภาพการท างาน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    การแปลผล 
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 

0.76 
0.95 

0.19 
0.13 

      ระดับดี 
      ระดับดี 

สรุป 0.84  0.12       ระดับดี 
  
   ปัจจัยด้านสภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับดี  (X̅ = 0.76, S.D. = 0.19)  และด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน อยู่ใน

ระดับด ี(X̅ = 0.95, S.D. = 0.13)   
 

3. ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน  น าเสนอดังรายละเอียดในตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ (N = 62)         

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล 
การปฏิบัติงานตามขั้นตอน 
การได้รับการสอนงาน 
การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

3.68  
3.46 
3.10 

1.13 
1.11 
0.99 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

สรุป 3.12 0.46 ปานกลาง 
  
 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าด้าน

การปฏิบัติงานตามขั้นตอน อยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.68, S.D. = 1.13)  ด้านการได้รับการสอนงาน อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 

3.46, S.D. = 1.11) และด้านการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.10, S.D. = 
0.99)  

4. ผลการศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน น าเสนอดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ของอุบัติเหตุจากการท างาน (N=62) 

การเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 
           เคย 
           ไม่เคย 
จ านวน (ครั้ง) 
           1 - 3  
           4 - 6  
           มากกว่า 6  
ลักษณะการได้รับบาดเจ็บ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
           หกล้ม ลื่นล้ม 
           วัตถุหรือสิ่งของกระเด็นเข้าตา 
           เครื่องมือและอุปกรณ์หนีบหรือดึง      
           สัมผัสความร้อน เช่น ห้องเครื่อง เครื่องยนต์ ท่อไอเสีย 
           วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง/ขูด    
           ระคายเคืองจากสารเคมี        

 
51 
11 

 
53 
 7 
 2 
 
12 
 6 
  4 
  6 
36 
17 

 
82.26 
17.74 

 
85.48 
11.29 
  3.23 

 
19.35 
  9.68 
  6.45  
  9.68  
58.06  
27.42 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ   
           การเผอเรอหรือไมร่ะมัดระวังขณะปฏิบัติงาน 
           การหยอกล้อกันระหว่างปฏิบัติงาน 
           สภาพแวดล้อมในการท างาน 
           อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ 
           ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ 

14 
  2 
  7 
23 
16 

22.58  
  3.23 
11.29 
37.10 
25.81 

 
 การศึกษาข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน (ร้อยละ 87.10) ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุ 1 
– 3 ครั้ง ส่วนใหญ่มีลักษณะการได้รับบาดเจ็บจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง/ขูด (ร้อยละ 58.06) และสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่คืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างานไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ร้อยละ 37.10) 
 
 5. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงาน และการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี น าเสนอผลการศึกษาดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 
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 ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน (N=62) 

ปัจจัย 
ค่าความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน 

χ2 p-value 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
 เพศ 8.134 0.004* 
 อายุ 3.161 0.367 

 สถานภาพสมรส 1.662 0.435 
 ระดับการศึกษา 2.831 0.418 
 ประสบการณ์ในการท างาน 1.063 0.786 
 ชั่วโมงในการท างาน ต่อ วัน     3.313 0.190 
ปัจจัยด้านสภาพการท างาน   
 สภาพแวดล้อมในการท างาน     0.722 0.697 
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน     0.190 0.909 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน     
 การปฏิบัติงานตามขั้นตอน  1.847         0.605 
 การได้รับการสอนงาน  9.967 0.018* 
 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน  9.593 0.022* 

p-value < 0.05 
   
   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสภาพการท างาน และปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงาน กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ (χ2 = 0.004, p-value = 0.004) และ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การได้รับการ

สอนงาน (χ2 = 9.967, p-value = 0.018) และ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน (χ2 = 9.593, 
p-value = 0.022) 

 
อภิปรายผล 
  การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่
เคยประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ร้อยละ 82.26 ซึ่งสูงกว่าการศึกษาของมงคลศักดิ์ หลงละเลิง สสิธร เทพตระการ
พร และสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการท างาน
ของคนงานในโรงพิมพ์ขนาดเล็กพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าความชุกการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ท างานเป็นร้อยละ 27.90 และการศึกษาของดุสิต จันทยานนท และบุญเติม แสงดิษฐ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องความชุก
และปัจจัยที่มีสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานในโรงงานผลิตรถยนตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพบว่า
ความชุกการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานเป็นร้อยละ 15.90 ทั้งนี้เนื่องจากกิจการคาร์แคร์เป็นธุรกิจบริการที่เน้นความ
รวดเร็วในการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรีบเร่ง ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการเกิดอุบัติเหตุใน
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ระหว่างการปฏิบัติงานจึงเกิดขึ้นสูงกว่า อีกทั้งโรงพิมพ์ขนาดเล็กและโรงงานผลิตรถยนต์เป็นสถานประกอบกิจการด้าน
การผลิตจึงมีการก ากับดูแลตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมากกว่าซึ่งน าไปสู่การควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุจากการท างาน  
  การศึกษาลักษณะการเกิดอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง/ขูด ร้อยละ 58.06 สอดคล้องกับ
การศึกษาของดุสิต จันทยานนท และบุญเติม แสงดิษฐ์ (2556) ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุจากการท างานส่วนใหญ่เกิดจากการ
ถูกวัตถุทิ่ม/แทง/ตัดหรือบาด ร้อยละ 53.8  และสอดคล้องกับการศึกษาของวิทชย เพชรเลียบ (2562) ซึ่งพบว่า
อุบัติเหตุจากการท างานส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของตัด บาด ทิ่มแทง ร้อยละ 52.90 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมงคล
ศักดิ์ หลงละเลิง สสิธร เทพตระการพร และสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ (2556) ซึ่งพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุหรือ
สิ่งของหนีบหรือดึง ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการท างาน เครื่องมือเครื่องจักร และกระบวนการท างานซึ่งมีปัจจัยเสียง
อันจะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกัน 
   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการเกิดอุบัติเหตจุากการท างานของผู้ปฏิบัติงานในกิจการ
คาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีเพียง เพศ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการ

ท างาน (χ2 = 8.134, p-value = 0.004) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดุสิต จันทยานนท และบุญเติม แสงดิษฐ์ (2556) 
ที่พบว่า เพศชายจะมีความเสี่ยง (Crude Odds Ratio) ต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานมากกว่าเพศหญิง 3.722 
เท่า ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% เท่ากับ 1.098 - 12.613 ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะการท างานในกิจการคาร์แคร์มี
ขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานเพศหญิงมีทักษะและความสามารถในการใช้งานไม่เท่าเพศชาย เพศหญิงจึงท างานใน
ลักษณะงานสนับสนุน ดังนั้นเพศชายจึงมีโอกาสในสัมผัสปัจจัยเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตมุากกว่า   
        การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพการท างาน กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานในกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าปัจจัยด้านสภาพการท างานไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติจากงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมงคลศักดิ์ หลงละเลิง สสิ
ธร เทพตระการพร และสิริมา มงคลสัมฤทธิ์ (2556) ที่พบว่าการปรับปรุงสภาพโรงพิมพ์และการจัดสถานที่ท างานให้
ปลอดภัย ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติจากงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดสภาพการท างาน
ในกิจการคาร์เป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์การบริการ ผู้ประกอบการจึงให้ความส าคัญซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับธุรกิจ
โรงพิมพ ์ 
      และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานกิจการคาร์แคร์ เขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบล  พบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การได้รับการ
สอนงาน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (χ2 = 9.967 , p-value = 0.018 และ χ2 = 9.593 , p-value = 0.022 
ตามล าดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของวิทชย เพชรเลียบ (2562) ที่พบว่าผู้ที่ไม่เคยได้รับการแนะน า/ฝึกอบรมด้าน
ความปลอดภัยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการท างานเป็น 3.84 เท่า   (95%CI = 1.54-9.55) ของผู้ที่เคยได้รับการ
แนะน า/ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ส่วนการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน  
  จากการวิจัยครั้งนี้ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ การได้รับการสอนงาน และการใช้อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  และพบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการถูกวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง/ขูด  จึงเสนอแนะให้
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กิจการคาร์แคร์ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสอนงานและการจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการท างาน 
อาทิ เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ในการป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงานต่อไป 
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