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เอก  วรศักดาพิศาล : การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ภายในจังหวัด
สระบุรี (RELATIONSHIP OF SAFETY MANAGEMENT FACTORS AND SAFETY 
PERFORMANCE IN BUILDING CONSTRUCTION PROJECT) อาจารย์ที่ปรึกษา:  
รองศาสตราจารย์  ดร.พรศิริ  จงกล  
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อนสร้างขนาดเล็ก 
ภายในจังหวัดสระบุรี กับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งประเมินจากระดับผลการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางกายภาพ และระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ และสมการพยากรณ์ค่าระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย จากปัจจัยการจัดการความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก
ภายในจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ พบว่า ภาพรวมของระดับการจัดการนความปลอดภัยอยู่
ในระดับสูง คิดเป็น 79.81% โดยการควบคุมการจัดซื้อ เป็นปัจจัยที่มีระดับการบริหารงานสูงที่สุด
จากปัจจัยในการบริหารงาน 11 ปัจจัย ขณะที่ปัจจัยความปลอดภัยนอกเวลางานเป็นปัจจัยที่มีระดับ
การบริหารงานต ่าที่สุด ภาพรวมของระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง  คิดเป็น 
71.97%โดยมีระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็น 83.23%
และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระดับต่ ามาก คิดเป็น 81.86% ปัจจัยในด้านความปลอดภัย
นอกเวลางาน เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถใช้พยากรณ์ค่าทางสถิติของค่าระดับประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย โดยมีอิทธิพลต่อค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 45.1% 
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 The aim of this research is to find the level of safety management in building 

construction project in Saraburi province and the level of safety performance, which 

were evaluated from the frequency of accidents and the physical safety audit, in order 

to forecast the level of safety performance from safety management factors in building 

construction project in Saraburi province. The data was collected from 30 building 

construction projects. It was found that, overall level of safety management is 79.81%, 

which was considered a high level. The purchasing control factor was considered as the 

highest among the management factors, while the security outside of work received the 

lowest score. The overall level of safety performance was on the medium level 

(71.91%). It was found that the level of physical safety audit was very high (83.23%) 

and the level of accident frequency was (81.86%). The security outside of work factor 

was the only one factor from 11 factors of safety management that could be used 

statistically to forecast the safety performance level. This security outside of work 

factor had 45.1% influences on safety performance. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย มีการพัฒนาและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งใน
ด้านการบริหารจัดการ และเทคนิคในการก่อสร้าง มีการเอาเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการก่อสร้าง น ามาซึ่งความสะดวกและรวดเร็วในการก่อสร้าง 
ท าให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒนาด้านความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างกลับไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ท าให้อุบัติเหตุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ยังคงมีมาก ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ดังจะเห็นได้จากสถิติการประสบ
อันตรายจากการท างาน ในตารางที่ 1.1 พบว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรม ที่ประสบ
อันตรายที่สูงเมื่อเทียบกับการประสบอันตรายจากอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ 
 
ตารางที่ 1.1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรง

และประเภทกิจการ ปี 2557 (กองทุนเงินทดแทน, 2558) 
 
 

รหัส 

 
 

ประเภทกิจกำร 

ควำมรุนแรง 
ตำย ทุพพล

ภำพ 
 

สูญเสีย
อวัยวะ
บำงส่วน 

หยุดงำน
เกิน 3 
วัน 

หยุด
งำนไม่
เกิน 3 
วัน 

รวม 
 

0100 การส ารวจการท า
เหมืองแร่ 

13 - 14 197 258 482 

0200 การผลิตอาหาร
เคร่ืองดื่ม 

45 1 232 2,882 6,464 9,624 

0300 การผลิตสิ่งทอถัก
เคร่ืองประดับ 

5 - 162 1,334 3,078 4,579 

0400 การท าป่าไม้ผลิตภัณฑ์
จากไม้ 

14 1 207 1,417 1,796 3,435 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)  
รหัส ประเภทกิจกำร ควำมรุนแรง 

ตำย ทุพพล
ภำพ 

 

สูญเสีย
อวัยวะ
บำงส่วน 

หยุดงำน
เกิน 3 
วัน 

หยุด
งำนไม่
เกิน 3 
วัน 

รวม 
 

0500 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
การพิมพ์ 

8 - 121 929 1,707 2,765 

0600 ผลิตภัณฑ์เคมีน้ ามัน
ปิโตรเลียม 

27 1 351 2,660 6,125 9,164 

0700 ผลิตภัณฑ์จากแร่
อโลหะ 

27 1 114 883 1,757 2,782 

0800 การผลิตโลหะขั้นมูล
ฐาน 

9 2 258 1,542 4,326 6,137 

0900 ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 42 4 723 4,708 13,743 19,220 
1000 ผลิตประกอบ

ยานพาหนะ 
15 - 288 1,847 6,806 8,959 

1100 อุตสาหกรรมผลิตอ่ืนๆ 1 - 30 304 867 1,211 
1200 สาธารณูปโภค 19 3 6 173 205 406 
1300 การก่อสร้างติดต้ัง

เคร่ืองจักรขุดบ่อน้ า 
 74 7 120 2,423 7,053 9,677 

1400 การขนส่งการคมนาคม 137 1 83 1,607 2,402 4,230 
1500 การค้า 102 3 215 4,526 10,005 14,851 
1600 ประเภทกิจการอ่ืนๆ 97 4 112 3,987 10,175 14,375 

รวมทั้งหมด 635 28 3,036 31,419 76,776 111,894 
 

 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างในต่างประเทศ 
พบว่าประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ตั้งมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อประเมินความปลอดภัยของ
โครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการประเมินค่าความปลอดภัยทางด้านกายภาพ และทางเทคนิค แตไ่ม่ได้มี
การประเมินการบริหารงานความปลอดภัย  (Jandi and Assaf, 1998) 
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 ส าหรับในประเทศจีนได้มีการประเมิน ค่ามาตรฐานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง 
โดยใช้มาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (JGJ 59-99) ซึ่งมาตรฐานนี้ได้เน้นไป
ที่การตรวจสอบสภาพการท างานทางกายภาพได้แก่ ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน เคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยเกี่ยวกับช่องเปิดต่างๆ และความสะอาดมีระเบียบ
ของบริเวณโครงการก่อสร้าง แตไม่ได้มีเคร่ืองมือประเมินการบริหารงานความปลอดภัย ที่เป็น
กุญแจส าคัญของความปลอดภัย ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาการประเมินการบริหารงานความปลอดภัย 
(Fang, Huang and Hinze, 2004) 
 ส่วนของประเทศไทย ได้มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง จาก
ระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุในโครงการที่ผ่านมา
รวมทั้งการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านความปลอดภัยในการท างาน  หรือองค์กรด้าน
ความปลอดภัยในการท างานของหน่วยงาน ซึ่งต้องมีการจัดหรือเตรียมบุคลากรมารองรับต่อองค์กร
ดังกล่าว หรือบุคลากรผู้มีหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการท างานที่สอดคล้องกับกฎหมายความ
ปลอดภัยในการท างาน และต้องก าหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานให้
ชัดเจน ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อม  เช่น หน่วยงานความปลอดภัยในการท างาน (ถ้ามี) 
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานและเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างานระดับต่างๆ ผู้ควบคุมงานหรือผู้มีหน้าที่ตามที่กฎหมายความปลอดภัยใน 
การท างานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ์
การจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง  (กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน, 2552) 
 ทั้งนี้ เนื่องจากขั้นตอนการก่อสร้างอาคารนั้น มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอน เร่ิม
ตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง ตลอดจนงานตกแต่งภายใน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของงานก่อสร้าง
นั้นล้วนมีแต่อันตรายที่แอบแฝงอยู่มากมาย ทั้งที่เกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe act)  และ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) จึงจ าเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัย
ของโครงการก่อสร้าง  
 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาด
เล็กในจังหวัดสระบุรี โดยเปรียบเทียบกับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย ซึ่งประเมินจากระดับ
ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ทราบ
ระดับความปลอดภัย และแนวทางในการปรับปรุงความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างจากปัจจัยการ
   บริหารงานความปลอดภัย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยซึ่งประเมินจากระดับผลการตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางกายภาพและระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของโครงการ
ก่อสร้าง อาคารในจังหวัดสระบุรี 

 
1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1.3.1 เป็นการศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดเล็กที่ท าการจดทะเบียนขออนุญาตก่อสร้างไว้

ที่กองควบคุมอาคารส านักการโยธาส านักงานโยธาการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีใน
เขตจังหวัดสระบุรีโดยเลือกโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างเกินร้อยละ 30 ของ
ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาของแต่ละโครงการจ านวน 30 โครงการที่ด าเนินการ
ก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดสระบุรี 

 1.3.2 ประชากรผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้จัดการโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและ
คนงานประจ าโครงการก่อสร้างซึ่งบุคคลทั้ง 3 มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
ความปลอดภัย 

 1.3.3 เป็นการศึกษาระดับของการจัดการความปลอดภัยภายในเขตก่อสร้างและระดับ  
พฤติกรรมเสี่ยงของคนงานก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดอันตรายของคนงานในการ
ก่อสร้างเป็นการศึกษาการจัดการความปลอดภัยภายในเขตก่อสร้าง และระดับ
พฤติกรรมเสี่ยง ของคนงานก่อสร้าง ที่ส่งผลให้เกิดอันตรายของคนงานในการ
ก่อสร้าง 

 
1.4  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัย 
 1.4.2 เพื่อให้น าไปให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการความปลอดภัยของโครงการ
   ก่อสร้างอาคาร 
 

1.5  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.5.1 อาคารสูง หมายถึง อาคารที่บุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้น

ไป  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า            
(ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔) 
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 1.5.2 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager: PM) มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย         
ดังเอกภพ (2547) กล่าวต่อไปนี้ 

 1.5.2.1 รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานทุกคน 
 1.5.2.2  ก าหนดนโยบายความปลอดภัยในการท างาน 
 1.5.2.3  จัดตั้งระบบบริหารงานความปลอดภัย ในการท างานของหน่วยงาน 
 1.5.2.4  ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภัย 
 1.5.2.5  จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงานด้านความปลอดภัย และกิจกรรมต่าง ๆ 
 1.5.2.6  รับทราบและสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของหน่วยงาน 
 1.5.2.7  ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ตามที่กฎหมายก าหนดในกรณี

ที่มีลูกจ้างเกิน 50 คนขึ้นไป 
 1.5.2.8  มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการความปลอดภัยและฝ่าย       

ต่าง ๆ เสนอมา 
 1.5.2.9  ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 
 1.5.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Staff) มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยดัง 
      สมยศ (2537) กล่าวต่อไปนี้ 
 1.5.3.1 วิเคราะห์ความสูญเสีย ความคุ้มทุน ข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็น  

เคร่ืองมือในการก าหนดนโยบายและแผน 
 1.5.3.2  ให้ความเห็น เสนอต่อผู้บริหารในการวางแผน การแก้ปัญหา หรือการพัฒนา 
 1.5.3.3  ช่วยผู้บริหารในการด าเนินงาน การวางโปรแกรม การจัดอบรม 
 1.5.3.4  ประเมินวัดผลสถานภาพความปลอดภัย เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันว่า

อยู่ในระดับใด ผู้บริหารจะได้ก าหนดทิศทางเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะ
พัฒนาไปสู่ระดับใด 
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บทที่ 2 
ปริทัศน์วรรณกรรม 

 
 ในการศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัด
สระบุรีผู้วิจัยให้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 

2.1  ขอบเขตในเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 
2.2  ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย 
2.3  การบริหารงานควบคุมความสูญเสีย 
2.4  การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ 
2.5 กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย 

 
2.1  ขอบเขตในเร่ืองควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 คณะกรรมการร่วมระหว่างองค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของงานความปลอดภัยในการท างานไว้ดังนี้ (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
และอนามัยในการท างาน (ประเทศไทย), 2542) 

2.1.1  เพื่อคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานมิให้ท างานที่มีการเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและ     
ร่างกาย 

2.1.2  จัดให้ผู้ใช้แรงงานได้ท างานในสภาพสิ่งแวดล้อมการท างานที่ เหมาะสมกับ      
สภาวะของร่างกายและจิตใจ 

2.1.3  ส่งเสริมและธ ารงไว้ซึ่งสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ตลอดจนความเป็นอยู่ในสังคม  ของ
ผู้ใช้แรงงาน ในทุกกลุ่มอาชีพที่สมบูรณ์ที่สุด 

2.1.4  ป้องกันมิให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรมหรือเกิดความผิดปกติอัน
เน่ืองมาจากสภาพการท างานต่าง ๆ 

 
2.2 ทฤษฎีและหลักกำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัย 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของการเกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเรียนรู้ถึงความหมายของค าว่าอุบัติเหตุให้เข้าใจ (สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการท างาน (ประเทศไทย), 2542) 
 อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้คาดคิดและไม่ได้ควบคุม
ไว้ก่อน แล้วมีผลท าให้คนเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และอาจท าให้ทรัพย์สินเสียหาย
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อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้คาดคิดและไม่ได้ควบคุมไว้ก่อน 
ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมเพียงเล็กน้อยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ท าลายทรัพย์สิน
และสร้างความเสียหายให้กระบวนการจะเห็นว่า ค าทั้ง 2 นี้จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกันอยู่ แต่
แตกต่างตรงที่ว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้ว ไม่สามารถที่จะหยุดลักษณะเหตุการณ์นั้นไว้ได้ 
อุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะพัฒนาไปเป็นเกิดอุบัติเหตุนั้นเองความปลอดภัย (Safety) หมายถึง ภาวะ
ปลอดจากอุบัติเหตุ หรือจากการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ จากการเสียหาย หรือการควบคุมความเสียหาย
จาการเกิดอุบัติเหต ุ

2.2.1 การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย 
ให้พิจารณาจาก Accident Ratio ดังนี ้

รูปที่ 2.1 อัตราส่วนของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ 
ที่มา : Bird, F.E. (1969) อ้างถึงในพงษ์สิทธิ ์(2546) 

  
 จากผลการศึกษาในปี ค.ศ. 1969 (International Loss Control Institute,1992 อ้างถึงในอนุชา
, 2539) พบว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง 1 คร้ังในสถานประกอบการณ์หนึ่งๆนั้นจะมีอุบัติเหตุที่
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่มีการบาดเจ็บหรือเสียหาย  
(Near-Miss Accident) เกิดขึ้นก่อนล่วงหน้ารวมแล้วประมาณ 640 คร้ัง (10+30+600) ตามอัตราส่วน
ของการเกิดอุบัติเหตุแสดงในภาพที่ 2-1และการด าเนินงานความปลอดภัยในอดีตที่ผ่านมาจะมุ่งเน้น
การควบคุมดูแลป้องกันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเท่านั้น  (ตัวเลข 1 ในภาพที่ 2.1) ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการหลังการเกิดอุบัติเหตุทุกๆคร้ังโดยมีศูนย์รวมการด าเนินงานอยู่ที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ของหน่วยงานแต่ไม่ได้มีความสนใจในตัวเลข 10, 30 และ 600 แต่อย่างใดซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะช่วย
ให้มีการด าเนินงานป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี 
 2.2.2 สาเหตุของอุบัติเหตุ 
 อโณทัย (2538) ได้แบ่งสาเหตุของอุบัติเหตุเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ดังนี ้
 1.  สาเหตุโดยตรงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ 
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 1.1  การกระท าที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระท าที่เกิดจากตัวคนงานเอง
ปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งจะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังตัวอย่างเช่น 
 การปฏิบัติงานโดยไม่มีหน้าที่ หรือขาดความรับผิดชอบ 
 สวมใส่เคร่ืองแต่งกายไม่รัดกุม ไว้ผมยาว ใส่เคร่ืองประดับในขณะท างาน 
 ยกวางของ หรือเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ด้วยท่าทางที่ไม่ปลอดภัย 
 อิริยาบถในการท างานน่าเกิดอันตราย เช่น การเดิน การกระโดด  การก้าวการ

เชื่อม การปีน ฯลฯ 
 ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองจักรช ารุด ใช้ไม่ถูกวิธี หรือใช้เคร่ืองมือไม่เหมาะกับงาน 
 ปรับหรือท าความสะอาดเคร่ืองจักรในขณะเคร่ืองจักรหมุน หรือ ก าลังท างาน 
 ไม่ใช้หรือถอดเคร่ืองป้องกันอันตราย (Safe Guard) ของ เคร่ืองจักรที่จัดไว้โดย

ไม่ใช้หรือถอดออก 
 ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย หรือค าเตือน 

 1.2  สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) หมายถึง สภาพการท างานหรือ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจจะท าให้เกิดอุบัติได้ ตัวอย่างเช่น 
 เคร่ืองจักรไม่มีเคร่ืองป้องกันอันตราย 
 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ช ารุด หรือไม่เหมาะกับงาน 
 ระบบเตือนภัยไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอ 
 สารเคมีที่เป็นอันตรายอาจจะท าให้เกิดการไหม้ หรือการระเบิด 
 อากาศในสถานที่ท างานเป็นอันตราย เช่น ฝุ่น ควัน ไอและก๊าซ พิษเป็นต้น 
 เสียงดังเกินมาตรฐาน 
 แสงสว่างและการระบายอากาศไม่เพียงพอ 
 ไม่มีการจัดเก็บรักษาความสะอาด ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2.  สาเหตุสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย คือ 
  2.1  ปัจจัยเกี่ยวกับคนงานและสิ่งแวดล้อมการท างาน 
  2.1.1 ปัจจัยเกี่ยวกับคนงาน 

  2.1.1.1  ทางด้านสภาพร่างกายของบุคคล เช่น ความเมื่อยล้า  หู             
หนวกสายตาผิดปกติสภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน หรือ            
ความพิการต่างๆ เป็นต้น 



9 
 

  2.1.1.2  ทางด้ านสภาพจิตใจของบุคคล เช่น  ขาดความ รู้  ขาด            
จิตส านึก และไม่ตระหนักถึงความปลอดภัย มีทัศนคติไม่ดี ไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ตื่นเต้นง่ายตกใจง่าย 

  2.1.2  สิ่งแวดล้อมการท า งานของคนงานในขณะท างาน อันอาจจะรวมถึง
เคร่ืองจักรกล อุปกรณ์ เคร่ืองมือ อากาศที่หายใจ แสงสว่าง ความ
สั่นสะเทือน รังสี ความร้อนความเย็น ก๊าช ไอสาร ฝุ่น ละออง และ
สารเคมีอ่ืนๆ และยังรวมถึงเชื้อโรคและสัตว์ต่างๆนอกจากนี้ยังรวมถึง
สภาพการท างานที่ซ้ าซาก การเร่งรีบท างาน การท างานเป็นผลัด
หมุนเวียนเร่ือยไป สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ค่าตอบแทน และ
ชั่วโมงการท างาน เป็นต้น ความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน นับว่าเป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุจาก
การท างานเช่นเดียวกัน 

 2.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหาร 
  2.2.1  การขาดการบริหารความปลอดภัยที่ดี 
  2.2.1.1  ไม่ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการท างานอย่างปลอดภัยแก่          

คนงาน 
  2.2.1.2  ไม่ได้จัดท าระเบียบข้อบังคับและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามโดย

เคร่งครัด 
  2.2.1.3  ไม่ได้วางแผนความปลอดภัยไว้ล่วงหน้า 
  2.2.1.4  ไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบการท างานว่ามีความปลอดภัย

หรือไม่เพียงใด 
  2.2.1.5  ไม่ได้วิ เคราะห์อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้น เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและ         

วิธีการป้องกันแก้ไข 
  2.2.1.6  ไม่ได้จัดหาเคร่ืองป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่คนงาน 
  2.2.1.7  ขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  และต่อเน่ือง 
 2.2.3  ทฤษฎีโดมิโนของอุบัติเหตุ พิทักษ์ (2546) 
 แนวคิดของ Heinrich กล่าวว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการเกิด
อุบัติเหตุ สาเหตุของการประสบอันตรายที่เกิดจากการกระท าของคนมีมากยิ่งเสียกว่าภาวะแวดล้อม
หรือสภาพการท างาน และได้อธิบายหลักการ โดยเรียงล าดับขั้นตอนการประสบอันตรายไว้
เช่นเดียวกับการเรียงล าดับของไพ่โดมิโน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้ขั้นตอนที่หนึ่งเกิดขึ้นก็จะส่งผล
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กระทบไปท าให้เกิดขั้นตอนอ่ืนๆ ด้วย และล าดับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการประสบอันตรายนั่นเอง 
แนวความคิดนี้ เรียกกันต่อมาว่า ทฤษฎีโดมิโน ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังนี้  ก . นิสัยดั้งเดิมและ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment and Background) เป็นล าดับขั้นตอนที่ 1 ซึ่งขั้นตอนนี้
ได้แก่ 

1.  นิสัยดั้งเดิม (Background) อันได้แก่ ความสะเพร่าของลูกจ้าง หรือความเลินเล่อ 
ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ความดื้อร้ัน ความชอบเสี่ยงอันตราย หรือลักษณะ
อ่ืนๆ ซึ่งเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุ์กรรม และเป็นธรรมชาติโดยพื้นฐาน
ของคนแต่ละคน 

2.  สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) อันได้แก่ นิสัยหรือแบบประพฤติที่
แวดล้อมลูกจ้างมาแต่เดิม เช่น การอยู่หรือเติบโตในครอบครัวซึ่งไม่ได้ควบคุม
ให้ฝึกฝนในการใช้สมาธิในการท างาน บรรยากาศในการท างานอย่างเลวๆ หรือ
การเฉื่อยชาในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนโดยล าดับขั้นตอนที่ 1 ทั้งสองข้อ
นี้เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดข้อบกพร่องในตัวบุคคล หรือการกระท าผิดๆ ของบุคคล
ขึ้น ซึ่งเป็นล าดับขั้นตอนต่อมา  

 2.2.4  อุบัติเหตุ (Accident)  
 อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้แก่ ตกลงมาจากที่สูง ถูกชน หรือของหล่นถูกศีรษะ ถูกไฟไหม้ เกิด
การระเบิด ถูกเคร่ืองจักรหนีบ เป็นต้น 
 2.2.5  การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages)  
 ล าดับขั้นตอนสุดท้าย ก็คือการสูญเสียอวัยวะ เช่น นิ้วขาด กระดูกแตก เป็นแผลเหวอะหวะ 
หรือถึงแก่ความตายล าดับขั้นตอนของ Heinrich สามารถอธิบายปัญหาการประสบอันตรายได้อย่าง
ชัดเจน จากตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุคร้ังหนึ่ง คือลูกจ้างตกลงมาจากบันไดที่ช ารุด Heinrich อธิบาย
ว่า การกระท าที่ไม่ปลอดภัยคือการปีนขึ้นบันไดที่ช ารุด สภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยคือบันไดที่
ช ารุดหนทางแก้ไขคือขจัดบันไดที่ช ารุดแล้ว ก็เท่ากับว่าได้ท าลายขั้นตอนที่ 3 ของการประสบ
อันตรายได้ ซึ่งก็จะไม่เกิดขั้นตอนที่ 4 คืออุบัติเหตุตกบันได และขั้นตอนที่ 5 คือลูกจ้างได้รับ
บาดเจ็บการป้องกันการประสบอันตรายตามทฤษฎีของ Heinrich นั้นก็คือการตัดขั้นตอนที่เร่ิมต้น
เสียก่อน แล้วปัญหาการประสบอันตรายก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนทั้งหมดแล้วขั้นตอน
ที่ 1 และ 2 เป็นขั้นตอนที่แก้ไขได้ยากและกินเวลานานมาก แต่ขั้นตอนที่ 3 คือการกระท าที่ไม่
ปลอดภัยและสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยเป็นขั้นตอนที่ขจัดได้ง่ายกว่าถ้ามีการควบคุมที่ดีพอ ใน
เวลาต่อมาในวงการผู้ควบคุมด้านความปลอดภัยในกิจการอุตสาหกรรมได้ปฏิบัติอย่างจริงจังจนถือ
เป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป คือ ถ้าจะหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายให้จัดการกับการกระท าที่ไม่ปลอดภัย 
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และสภาพที่ไม่ปลอดภัยเสียก่อน ทฤษฎีข้างต้นถูกน าไปประยุกต์ใช้กันมากในงานสอบสวน 
อุบัติเหตุ และงานตรวจสภาพการท างาน โดยเน้นหนักในการค้นหาการกระท าที่ไม่ปลอดภัยและ
สภาพที่ไม่ปลอดภัย และท าการขจัดทิ้งไป แนวความคิดนี้นับว่าสมบูรณ์มีเหตุผลและใช้ได้สมจริง
ในการป้องกันการประสบอันตรายตามที่กล่าวมาแล้ว 

 
 

รูปที่ 2.2  ล าดับขั้นตอนการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีโดมิโน 
ที่มา : ทวิรัก และรณรงค์ (2536 :45) 

 

 
 
 รูปที่ 2.3  ถ้าเหตุการณ์ขั้นตอนที่ 1 ล้มก็จะส่งผลกระทบท าให้ขั้นตอนถัดไปล้มเรียงกัน 
  ตามล าดับและผลสุดท้ายก็คือการประสบอันตรายหรือการได้รับบาดเจ็บ 

ที่มา : ทวิรักและรณรงค์ (2536 :46) 
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รูปที่ 2.4  การป้องกันบาดเจ็บท าได้โดยขจัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง 
 ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
ที่มา : ทวิรักและรณรงค์ (2536 :46) 
 

 
 

รูปที่ 2.5  การกระท าที่ไม่ปลอดภัยและสภาพเคร่ืองจักรหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็น
อันตรายเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ จึงควรขจัดออกไป 

 ที่มา : ทวิรัก และรณรงค์ (2536:47) 
 
 2.2.6  ลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 ลักษณะของอุบัติที่เกิดขึ้นมีมากมายหลายลักษณะด้วยกัน ส านักงานกองทุนเงินทดแทน 
(2545) ได้ท าการศึกษาและได้แบ่งลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นออกเป็น 22 ประเภทด้วยกันแต่ที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารนั้น พอสรุปได้ดังนี้ 
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 2.2.6.1  ตกจากที่สูง เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเสมอในงานก่อสร้าง และมักจะมีความ
              รุนแรงถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต เช่น ตกจากนั่งร้าน ตกจากปล่องลิฟต์หรือ
             ช่องเปิดต่างๆ ตกจากการปีนเคร่ืองตอกเสาเข็มหรือปั้นจั่นหอสูง เป็นต้น 
 2.2.6.2  หกล้ม ลื่นล้ม มักเกิดจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการท างาน มี              

สิ่งของกีดขวาง ทางเดินมีน้ าขัง เป็นต้น 
 2.2.6.3  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ มักเกิดจากการออกแบบโครงสร้างชั่วคราว           

ไม่ถูกต้อง หรือใช้งานเกินพิกัดบรรทุก เช่น การพังทลายของค้ ายันหรือ
ก าแพงกันดินในงานขุดดินหรืองานใต้ดิน การพังทลายของน่ังร้าน เป็นต้น 

 2.2.6.4  วัตถุสิ่งของหล่นทับหรือตกใส่ มักเกิดจากการวางหรือการมัดวัสดุ อุปกรณ์            
หรือเคร่ืองมือไม่หนาแน่นในการขนย้าย เช่น ของตกจากการขนย้ายโดยใช้             
ปั่นจั่นหอสูง เป็นต้น 

 2.2.6.5 วัตถุสิ่งของกระแทกหรือชน ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เช่น คนงานโดนเคร่ืองดัดเหล็กดีดโดนตัว เป็นต้น 

 2.2.6.6 วัตถุสิ่งของหนีบหรือดึ่ง ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้              
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร เช่น โดนรอกชั่วคราวหนีบ คีมหนีบมือ เป็นต้น 

 2.2.6.7  วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เช่น โดนเคร่ืองตัดเหล็กหรือตัดคอนกรีตบาด คีมตัด 
ลวดบาด เป็นต้น 

 2.2.6.8  ผลจากความร้อนหรือสัมผัสของร้อน เช่น ประกายไฟกระเด็นใส่ขณะ     
ท างานเชื่อม  เป็นต้น 

 2.2.6.9  ไฟฟ้าช๊อตหรือไฟไหม้ เช่น ขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์     
ไฟฟ้าช ารุด หรือไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น 

 2.2.6.10 วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา มักเกิดจากการไม่สวมหน้ากากขณะท างาน      
เชื่อมไม่สวมแว่นนิรภัยขณะท างานเจียร ซึ่งอาจท าให้เกิดประกายไฟ หรือ      
เศษวัสดุกระเด็นเข้าตาได้ตามล าดับ 

 2.2.6.11 สัมผัสสิ่งมีพิษหรือสารเคมี มักเกิดจากการไม่สวมรองเท้ายางหุ้มส้นขณะ      
เทคอนกรีต ซึ่งอาจท าให้ปูนกัดเท้าได้ 

 2.2.7  ผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 2.2.7.1  ผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุ ย่อมท าให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือ             

เสียชีวิต สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอการแบ่ง
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ประเภทของการบาดเจ็บ (NSC, 1969 อ้างถึงใน เสริมสิน, 2543: 46) ซึ่งสรุป 
ได้ดังนี ้
ก. ไม่สามารถท างานได้ชั่วคราว เป็นการบาดเจ็บที่สามารถรักษาพยาบาล

ได้ มีผลเพียงแค่ต้องหยุดงานชั่วคราวเท่านั้น 
ข. สูญเสียอวัยวะบางส่วยของร่างกาย คือ ความพิการบางส่วนของผู้

ประสบอันตราย เป็นผลท าให้เกิดความสูญเสีย หรือไม่สามารถใช้การ
ได้ของอวัยวะบางส่วนของร่างกาย 

ค. ทุพพลภาพ คือความพิการอย่างถาวรของผู้ประสบอันตราย เป็นผลให้
เกิดความสูญเสีย หรือไม่สามารถใช้การได้ของอวัยวะ 

ง. เสียชีวิต 
 2.2.8  การประเมินผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จ าเป็นต้องมีการวัดหรือการประเมิน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการ
ประสบอันตรายที่เกิดขึ้น ซึ่งในเร่ืองของการประเมินผลของอุบัติเหตุน้ัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
ของสหรัฐอเมริกาได้เสนอมาตรฐานในการประเมินอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น  (National Safety Council: 
1969) ดังนี ้
  2.2.8.1 อัตราความถี่ของการประสบอันตราย (Injury Frequency Rate : I.F.R.)ใน              

การค านวณนั้นจะค านวณจากจ านวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจาก              
การท างานช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เดือน หรือปี โดยปกติแล้วจะค านวณ              
ออกมาต่อชั่วโมงการท างาน 1 ล้านชั่วโมง ซึ่งจะค านวณจากสูตร 

   I.F.R. = N / MH x 1,000,000 (2-1) 
   N = จ านวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องหยุดงาน 
   MH = จ านวนชั่วโมงการท างานทั้งสิ้นของพนักงานในหน่วยงาน                     
                            นั้น 
  2.2.8.2  อัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย (Injury Severity Rate: I.S.R.)        

ค านวณจากจ านวนวันท างานที่พนักงานสูญเสียไปทั้งหมด เนื่องมาจากการ                     
บาดเจ็บเพื่อการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เดือน หรือปี  โดย                     
ปกติแล้วจะค านวณออกมาต่อชั่วโมงการท างาน 1 ล้านชั่วโมง  
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ตารางที่ 2.1 วันสูญเสียเทียบเท่าเน่ืองจากอุบัติเหตุในการท างาน ของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของ
 สหรัฐอเมริกา 

ลักษณะของกำรบำดเจ็บที่ได้รับ วันที่สูญเสียเทียบเท่ำต่อเหตุ 1 รำย 
เสียชีวิต 6,000 
พิการไร้ความสามารถตลอดชีวิต 6,000 
สูญเสียสภาพการท างานอย่างสิ้นเชิง 
แขนเกินกว่าข้อศอกขึน้ไป 
แขนระหว่างข้อมือถือถึงข้อศอก 
ฝ่ามือระหว่างข้อโคนนิ้วถึงข้อมือ 
นิ้วอื่นๆ 
กระดูกแตกตั้งแตป่ลายนิ้วไป 
กระดูกแตกจากข้อปลายนิ้วถึงก่อนข้อกลางนิ้ว 
กระดูกแตกจากข้อกลางนิ้วถึงก่อนโคนนิ้ว 
สูญเสียตั้งแต่ข้อโคนนิ้วลงไป 
ขาตั้งแตห่ัวเข่าขึ้นมา 
ขาตั้งแตข่้อเท้าขึ้นมาจนถึงหัวเข่า 
ฝ่าเท้า 
ตรงข้อเท้า 
ตรงนิ้วหัวแม่เท้า 
สูญเสียทั้งนิ้ว 
สูญเสียครึ่งของนิ้วเท้า 
สูญเสียส่วนปลายนิ้วเท้า 
นิ้วอื่นๆ 
สูญเสียส่วนปลายนิ้ว 
สูญเสียครึ่งของส่วนนิ้ว 
สูญเสียทั้งนิ้ว 

 
4,500 
3,600 
3,000 
                นิ้วช้ีนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย 
                  100       75          60         50 
                   200      150       120       100 
                   400      300       240       200 
                   600      500       450       400 
4,500 
3,000 
 
2,400 
 
600 
300 
150 
 
35 
150 
350 

สูญเสียการมองของตาไปข้างหนึง่ (ไม่ค านึงถึงอีกข้างหนึ่ง) 1,800 
สูญเสียการมองของตาไปทัง้สองข้างในการเกิดอบุัตเิหตหุนึ่งครั้ง 6,000 
สูญเสียการฟังของหูไปข้างหนึ่ง (ไม่ค านึงถึงอีกข้างหนึ่ง) 800 
สูญเสียการฟังของหูไปทั้งสองข้างในการเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง 3,000 
การเกิดไส้เลื่อน (โดยไม่มีการรักษาให้เป็นปกติ) 50 

ที่มา : กิตติ อินทรานนท์. วิศวกรรมความปลอดภัย : พื้นฐานของวิศวกร. สมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย, 2538. 
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  2.2.8.3  ดัชนีความรุนแรงเฉลี่ยของการประสบอันตราย (Average Severity Index:              
A.S.I.) ค่าความรุนแรงเฉลี่ยของการประสบอันตราย เป็นค่าเฉลี่ยของ             
จ านวนวันที่คนงานหยุดงานต่อการบาดเจ็บแต่ละราย ค่านี้จะแสดงให้ทราบ              
ถึงความรุนแรงของการประสบอันตรายโดยเฉลี่ยซึ่งจะท าให้ทราบว่า                          
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือเป็น            
อุบัติเหตุที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ 

    A.S.I. = DL / N = I.S.R. / I.F.R (2-3) 
  2.2.8.4 ดัชนีการประสบอันตราย (Disabling Injury Index : D.I.I.)  
   การค านวณดัชนีการประสบอันตรายเป็นการช่วยตัดสินความรุนแรงของ

ปัญหา โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความถี่ของการบาดเจ็บรวม  
ออกมาเป็นดัชนีเดียวกัน D.I.I. = I.F.R x I.S.R / 1,000 (2-2) ในกรณีที่ลูกจ้าง
สูญเสียอวัยวะบางส่วน ในการค านวณความรุนแรงของการบาดเจ็บจะต้อง
ค านึงถึงวันที่ต้องสูญเสียไป เนื่องจากไม่สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามปกติได้ สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ  สหรัฐอเมริกา ได้
ก าหนดวันที่สูญเสียไปส าหรับการค านวณอัตราความรุนแรงของการ
ประสบอันตรายในงานอุตสาหกรรมไว้ในตารางที่ 2.1 

       2.2.8.5 แนวคิดและทฤษฏีการบริหารงานความปลอดภัย   
 ปีเตอร์เซน (Petersen, 1978: 95 อ้างถึงใน อโณทัย , 2538) กล่าวว่า การ          

บริหารงานความปลอดภัยเป็นกรรมวิธีเกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์กร             
การจัดบุคลากร การเป็นผู้น า และการควบคุมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์             
ความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้น โดยความร่วมมือของพนักงาน และใช้             
ทรัพยากรที่มีประกอบด้วย 
 การก าหนดนโยบายและการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 การคัดเลือกลูกจ้างใหม่ การเปลี่ยนงาน การทดสอบงาน 
 การมีส่วนเกี่ยวข้องและให้การสนับสนุนของผู้บริหาร 
 แผนฉุกเฉิน และแผนควบคุมหายนะ 
 กฎระเบียบแห่งความปลอดภัย 
 การจัดองค์กรความปลอดภัย 

 การบริหารงานด้านความปลอดภัยที่ดี ควรมีส่วนประกอบทั้ง 6 ข้อนี้ เป็นพื้นฐานและเป็น
ที่นิยมใช้โดยทั่วๆ ไป นอกจากนี้ต้องมีการเสริมสร้างความปลอดภัยเข้าไปในขบวนการผลิต เพื่อ
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การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการจูงใจพนักงานให้มีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมด้านความปลอดภัย และมีการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือนายจ้างว่ามีแนวความคิดพื้นฐานของการบริหารงานความ
ปลอดภัยอย่างไรทวิรัก และ รณรงค์ (2536) กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานด้านความ
ปลอดภัยที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ 
 1.  ผลผลิตปลอดภัย (Safe Production) หมายถึง การบริหารงานที่ค านึงถึงผลผลิตและ

ความปลอดภัยควบคู่ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตโดยปราศจากการบาดเจ็บหรือ
สูญเสียใดๆ 

 2.  การป้องกันที่ต้นเหตุ (Prevent-at- Source) หมายถึงการบริหารงานที่จะด าเนินงานเพื่อ
ลด ขจัด หรือเพื่อป้องกันที่ต้นเหตุ เพราะเห็นว่าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง หรือจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยก็ตาม 
ล้วนแต่มีต้นเหตุมาจากความผิดพลาดเบื้องต้น หากได้ท าการป้องกันแก้ไขสภาพงาน
ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นก็จะท าให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงได้ 

 3.  ขอบเขตการด าเนินงาน (Unique and specialized activity related to safety) หมายถึง 
การบริหารงานที่มุ่งแก้ไข หรือก าหนดกิจกรรมความปลอดภัยให้ครอบคลุมเฉพาะ
หน่วยงาน หรือทุกหน่วยงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม
ของสถานประกอบการน้ันๆ 

 4.  การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุอันตราย (Possibility of hazard 
Prediction) หมายถึง การบริหารที่น าเอาเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาค้นหาสาเหตุและ
วิธีการควบคุมป้องกัน 

 5.  การแก้ไขที่เหตุอ่ืนเมื่อพบว่าไม่สามารถแก้ไขที่ตัวบุคคลได้ (Leading die hard unsafe 
habits as of on consequence) หมายถึง การบริหารงานที่เบื่อหน่ายต่อการแก้ไขการ
กระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ทั้งๆ ที่ได้พยายามแก้ไขทีตัวบุคคลอยู่หลายวิธี ไม่ว่า
จะเป็น การให้ความรู้การจูงใจ หรือแม้กระทั่งลงโทษแล้วก็ตาม ผู้บริหารจึงเปลี่ยน
แนวคิดไปแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือสภาพของงานให้ปลอดภัยเสียก่อน 
แทนที่จะแก้ไขที่ตัวบุคคล 

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขสาเหตุจากอาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น (Treatment of causes as 
against symptoms) หมายถึง การบริหารงานที่แก้ไขตามอาการ สิ่งที่พบเห็นเช่น พบ
การกระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง หรือพบสภาพการท างานที่ล่อแหลมเสี่ยงภัย สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า มีความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานที่สามารถสืบ
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ค้นหาสาเหตุเพื่อน าไปป้องกันแก้ไขได้การบริหารงานความปลอดภัยจะเน้นหนักหรือ
มีทิศทางอย่างไรขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การจัดการความปลอดภัยที่ดีจ าเป็นต้องเร่ิมจากมีการก าหนดนโยบายความปลอดภัยที่
เหมาะสมกับสภาพกับลักษณะงานที่ท านั้นก่อน เพราะนโยบายจะเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความต้องการความจริงใจ และแสดงออกถึงความห่วงใยต่อชีวิตพนักงาน ท าให้
พนักงานทุกคนทุกระดับมองเห็นความส าคัญที่เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย และทราบ
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ต้องปฏิบัติตามนโนบาย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกัน และในนโยบายความปลอดภัยจึงควรก าหนดให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบการด้วย 

 
2.3  กำรบริหำรงำนควบคุมควำมสูญเสีย 
 Louis Allen (อ้างอิงใน สมยศ, 2537:24) กล่าวว่า “ยิ่งลดความสูญเสียได้มากเพียงใด ก็ยิ่ง
เพิ่มผลก าไรมากยิ่งขึ้น” หากจะเปรียบเทียบกับโอ่งน้ าที่มีรูร่ัวขนาดใหญ่ เมื่อเติมน้ าลงไปมาก
เพียงใดก็มีน้ า ร่ัวออกมากเพียงนั้น หรือโรงงานจะมีขีดจ า กัดสูงสุดของการผลิตตามความสามารถ
ของเคร่ืองจักร ถ้าเราลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบยิ่งมาก ก็จะเพิ่มProductivity มากด้วยการ
บริหารงานควบคุมความสูญเสียเป็นระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety 
Management) ซึ่งได้มีการพัฒนาเร่ิมแรกจากการศึกษาของ Frank E. Bird ในปี ค.ศ. 1969 ซึ่งในอดีต
ที่ผ่านมา การจัดการด้านความปลอดภัยจะมุ่งเน้นไปที่การลดและป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บ โดย
มิได้พิจารณาถึงการควบคุมความสูญเสีย และพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ฉะนั้น 
Frank E. Bird จึงได้ท าการพัฒนาจากการควบคุมความสูญเสีย (Loss) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไปสู่
การควบคุมความสูญเสียทั้งหมดขององค์กร มีขั้นตอนที่ชัดเจน ตรวจวัด ประเมินผลได้ง่าย ท าให้
เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบัน 
 การบริหารงานแบบดั่งเดิมได้ยึดแนวทางทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุของ Heinrich’s Domino
ซึ่งมองว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของคนร่วมกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย และปัจจัยอ่ืนๆ ท าให้เกิดการบาดเจ็บในที่สุด ถ้าดึงปัจจัยการกระท าที่
ไม่ปลอดภัยออกแล้ว จะส่งผลให้การสูญเสียหรืออุบัติเหตุที่ตามมาไม่เกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับ
โดมิโนตัวถัดมา 
 ฉะนั้นการปฏิบัติที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่ตัวบุคคล ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความ
บกพร่องของบุคคล และความบกพร่องของบุคคลก่อให้เกิดการกระท า และสภาวะที่ไม่ปลอดภัย 
ซึ่งสภาวะที่ไม่ปลอดภัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการแก้ไขภูมิหลังของบุคคลภายใน
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ระยะเวลาอันสั้นนั้นเป็นเร่ืองที่ยาก เนื่องจากว่าแต่ละคนมีพื้นฐานมาจากครอบครัวการศึกษา และ
การอบรมที่ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีของ Heinrich ที่มองว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาจากตัว
บุคคลเป็นหลัก ซึ่งขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงและสาเหตุอ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น 
การบริหารงานที่ไม่เหมาะสม และการออกแบบที่ผิดพลาด ฉะนั้น Frank E. Bird จึงได้ท าการ
ปรับปรุงรูปแบบจ าลองของทฤษฎีโดมิโนใหม่ โดยมองว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากหลาย
สาเหตุ โดยแทนด้วยลูกศรหลายอัน ดังภาพที่ 2-6 และใช้ค าว่า “การกระท าที่ต่ ากว่ามาตรฐาน” 
(Substandard Act) แทนค่าว่า “การกระท าที่ไม่ปลอดภัย” (Unsafe Act) ใช้ค าว่า “สภาพที่ต่ ากว่า
มาตรฐาน” (Substandard Condition) แทนค าว่า “สภาพที่ไม่ปลอดภัย” (Unsafe Condition) เพื่อให้
มองเห็นว่า การกระท าและสภาพการณ์มาตรฐานที่ถูกต้องเป็นอย่างไร จะสร้างขึ้นมาอย่างไร และ
สามารถปฏิบัติได้อย่างไร  
 ทวิรัก และ รณรงค์ (2536) กล่าวว่า แนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานด้านความปลอดภัย
ที่ส าคัญมี 6 ประการ คือ 
 1.  ผลผลิตปลอดภัย (Safe Production) หมายถึง การบริหารงานที่ค านึงถึงผลผลิตและ

ความปลอดภัยควบคู่ผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตโดยปราศจากการบาดเจ็บหรือ
สูญเสียใดๆ 

 2.  การป้องกันที่ต้นเหตุ (Prevent-at- Source) หมายถึงการบริหารงานที่จะด าเนินงานเพื่อ
ลด ขจัด หรือเพื่อป้องกันที่ต้นเหตุ เพราะเห็นว่าอุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดขึ้น ไม่ว่า
จากการกระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง หรือจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยก็ตาม 
ล้วนแต่มีต้นเหตุมาจากความผิดพลาดเบื้องต้น หากได้ท าการป้องกันแก้ไขสภาพงาน
ต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นก็จะท าให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงได้ 

 3.  ขอบเขตการด าเนินงาน (Unique and specialized activity related to safety) หมายถึง 
การบริหารงานที่มุ่งแก้ไข หรือก าหนดกิจกรรมความปลอดภัยให้ครอบคลุมเฉพาะ
หน่วยงาน หรือทุกหน่วยงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความส าเร็จในภาพรวม
ของสถานประกอบการน้ันๆ 

 4.  การคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุอันตราย (Possibility of hazard 
Prediction) หมายถึง การบริหารที่น าเอาเหตุการณ์ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาค้นหาสาเหตุและ
วิธีการควบคุมป้องกัน 

 5.  การแก้ไขที่เหตุอ่ืนเมื่อพบว่าไม่สามารถแก้ไขที่ตัวบุคคลได้ (Leading die hard unsafe 
habits as of on consequence) หมายถึง การบริหารงานที่เบื่อหน่ายต่อการแก้ไขการ
กระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง ทั้งๆ ที่ได้พยายามแก้ไขทีตัวบุคคลอยู่หลายวิธี ไม่ว่า
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จะเป็น การให้ความรู้การจูงใจ หรือแม้กระทั่งลงโทษแล้วก็ตาม ผู้บริหารจึงเปลี่ยน
แนวคิดไปแก้ไขสภาพแวดล้อมในการท างาน หรือสภาพของงานให้ปลอดภัยเสียก่อน 
แทนที่จะแก้ไขที่ตัวบุคคล 

 6.  แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขสาเหตุจากอาการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น (Treatment of causes as 
against symptoms) หมายถึง การบริหารงานที่แก้ไขตามอาการ สิ่งที่พบเห็นเช่น พบ
การกระท าที่ไม่ปลอดภัยของลูกจ้าง หรือพบสภาพการท างานที่ล่อแหลมเสี่ยงภัย สิ่ง
เหล่านี้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า มีความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงานที่สามารถสืบ
ค้นหาสาเหตุเพื่อน าไปป้องกันแก้ไขได้การบริหารงานความปลอดภัยจะเน้นหนักหรือ
มีทิศทางอย่างไรขึ้นอยู่กับแนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
การจัดการความปลอดภัยที่ดีจ าเป็นต้องเร่ิมจากมีการก าหนนโยบายความปลอดภัยที่
เหมาะสมกับสภาพกับลักษณะงานที่ท านั้นก่อน เพราะนโยบายจะเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความต้องการความจริงใจ และแสดงออกถึงความห่วงใยต่อชีวิตพนักงาน ท าให้
พนักงานทุกคนทุกระดับมองเห็นความส าคัญที่เกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย และทราบ
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่ต้องปฏิบัติตามนโนบาย ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจกัน และในนโยบายความปลอดภัยจึงควรก าหนดให้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบการด้วย 
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รูปที่ 2.6 ทฤษฎี Heinrich’s Domino Theory และรูปจ าลองสาเหตุแห่งความสูญเสีย 

ของ Frank E. Bird (สมยศ, 2537) 
 

รูปที่ 2.6 อธิบายถึงความสูญเสียเช่น คนงานเสียชีวิต ทรัพย์สินเสียหาย และสิ่งแวดล้อมเกิด
มลพิษ โดยความสูญเสียดังกล่าวมาจากอุบัติการณ์ (Incident) จากพลังงานหรือสสารซึ่งเกิดมาจาก
สาเหตุที่ก่อให้เกิดขึ้นขณะนั้น (Immediate Cause) คือสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ทันทีก่อน
หน้าที่จะมีการสัมผัสกันเกิดขึ้น ได้แก่การกระท าที่ต่ ากว่ามาตรฐาน เช่นการใช้เคร่ืองมือโดยที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง, การหยอกล้อกันระหว่างท างาน, การใช้อุปกรณ์ป้องกัน(Compliance to Standard) 
เช่นไม่มีหลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงอันตราย หรือมี 

หลักสูตรอยู่แต่ไม่ได้มาตรฐานที่ก าหนด หรือมีหลักสูตรที่มีมาตรฐานแต่ไม่ได้มีการปฏิบัติ
ตามFrank E. Bird ได้วิจัยพัฒนาต่อมาเร่ือยๆ ในปี ค.ศ. 1974 เขาได้ก่อตั้งสถาบันควบคุมความ
สูญเสียนานาชาติ หรือ ILCI (International Loss Control Institute) ขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
เผยแพร่ทฤษฎีการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ที่มีชื่อว่า การบริหารงานควบคุมความสูญเสีย 
หรือการบริหารงานเพื่อควบคุมความสูญเสียอันตรายส่วนบุคคลไม่เหมาะสม และสภาพการณ์ที่ต่ า
กว่ามาตรฐาน เช่นการท างานในที่แออัดคับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ หรือแสงจ้ามากเกินไป และ
สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นเพียงอาการ (Symptom) ที่ปรากฏเท่านั้น แต่
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สาเหตุที่แท้จริงเกิดมาจากสาเหตุพื้นฐาน (Basic Cause) ได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ขาด
ความสามารถ ขาดความรู้ขาดความช านาญ และปัจจัยจากงาน เช่น การออกแบบทางวิศวกรรมไม่ดี
พอ การบ ารุงรักษาไม่ดีพอ มาตรฐานของการท างานไม่ดีพอ และการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
สาเหตุเหล่านี้เกิดมาจากการขาดการควบคุมที่ดีพอ (Lack of Control) ได้แก่ไม่มีโปรแกรมปฏิบัติ 
หรือมีโปรแกรมไม่เพียงพอในการควบคุม (Inadequate Program) หรือมีโปรแกรมแต่ไม่มีมาตรฐาน
ของโปรแกรม (Program Standard) หรือมีโปรแกรมที่มีมาตรฐานแต่ไม่มีการปฏิบัติตาม 
 2.3.1 จุดเด่นของระบบการบริหารงานควบคุมความสูญเสีย 
 2.3.1.1 เป็นพื้นฐานของระบบการบริหารหลักเพื่อการเพิ่มผลผลิตปัจจุบันแนวคิด

ของการบริหารองค์กร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารเพื่อ
ควบคุมความสูญเสียที่อยู่ในระบบทั้งหมด และได้ถือเอาการควบคุมความ
สูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร ทั้งนี้เพื่อถ้าหากสามารถลด
ความสูญเสียลงได้  นั่นก็หมายถึงสามารถลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก็คือการ
เพิ่มผลผลิต (Productivity) นั่นเอง 

 2.3.1.2  เน้นบทบาทของผู้บริหารทุกระดับแนวคิดของการบริหารภายใต้ระบบการ      
บริหารควบคุมความสูญเสีย จะถือว่าการจัดการกับงานจะต้องจัดการให้เกิด      
ความปลอดภัยสูงสุด นั่นคือความปลอดภัยกับการงานจะต้องควบคู่ไป
ด้วยกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบในการ
บริหารและวางแผนให้เกิดความปลอดภัยในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบส่วน
บทบาทของแผนกความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จะท า
หน้าที่เป็น หน่วยงานสนับสนุนช่วยเหลือ หรือศูนย์วิชาการมาตรฐานความ
ปลอดภัย ให้กับสายงานต่างๆ ในหน่วยงาน 

 2.3.1.3  เน้นความเป็นระบบ (Systematic) การบริหารงานควบคุมความสูญเสียจะให้      
ความส าคัญ กับความเป็นระบบอย่างมาก และถือว่ากระบวนการความ
ปลอดภัยถ้าท าเป็นระบบแล้ว จะง่ายต่อการบริหาร การติดตาม การ
ตรวจสอบ   และการประเมินผล ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.3.1.4  การประเมินวัดผลด้วยระบบประเมินที่เป็นมาตรฐานโดยผู้ตรวจประเมินที่       
ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับทั่วไป ซึ่งการ
ตรวจประเมินถ้าหากองค์กร หรือหน่วยงานที่มีบุคคลากรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่เป็นสากล ก็จะสามารถท าการตรวจประเมินภายใน (Internal 
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Audit) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมินที่เป็นสากล 
(International Audit) โดยองค์กรหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองการตรวจ
ประเมินจากสถาบันที่ยอมรับได้เป็นสากลระบบการบริหารงานควบคุม
ความสูญเสียถือว่า เป็นระบบการบริหารงานความปลอดภัยที่สมบรูณ์แบบ 
สามารถครอบคลุม ความสูญเสียขององค์กรได้ทั้งหมด (Total Loss) ซึ่งเมือ
ก่อนมักจะมองเฉพาะความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ (Accident Loss) โดย
สามารถประเมินผลการบริหารงานด้านความปลอดภัยเป็น 10 ระดับ (10 
ดาว) และได้เรียงโปรแกรมความปลอดภัยตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในแต่ละองค์กร โดยจะมีการก าหนด
เป้าหมายว่าต้องการอยู่ที่ระดับใดภายในระยะเวลาที่ก าหนด สามารถทราบ
ได้ว่าปัจจุบันนี้องค์กรหรือหน่วยงานอยู่ในระดับใด ซึ่งเมื่อด าเนินการครบ
ทั้งหมดแล้ว ก็จะมีองค์ประกอบเข้าไปในระบบทั้งสิ้น 20 องค์ประกอบ อาจ
มีองค์ประกอบเพิ่มเติมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และความเหมาะสมของ
แต่ละองค์กร 

 
2.4  กำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยสมัยใหม่ 
 2.4.1  แนวคิดและปรัชญาการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่สมยศ (2537 : 21) กล่าว

ว่า การบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่เป็นพัฒนาการรูปแบบการบริหารงาน
ความปลอดภัย และความสูญเสียอย่างเป็นระบบ ที่มีการก าหนดเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน มีมาตรฐาน และระบบประเมินวัดผลที่ เชื่อถือได้ ยอมรับเป็นสากล
คุณลักษณะ 4 ประการของการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ ประกอบด้วย 
แนวคิดการบริหารงาน (Management Concept), ระบบข้อมูล  (Management 
Information System), มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) และระบบ
การประเมินวัดผล (Measurement and Evaluation System) 
2.4.1.1  แนวคิดการบริหารงาน (Management Concept) น าแนวคิดและปรัชญาการ            

บริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่มาใช้โดย 
 ก)  เน้นในเ ร่ืองของระบบบริหารงาน โดย เฉพาะบทบาทของผู้      

บริหารงานระดับสูง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของระบบนี้ 
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 ข)  ใช้ระบบบริหารงานในการควบคุมอุบัติเหตุ และความสูญเสียเป็นหลัก 
(อุบัติเหตุ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ สามารถควบคุมได้
โดยการจัดการ) 

 ค)  ระบบการจัดการที่ดีและระบบประเมินวัดผลที่เชื่อถือได้ สามารถค้นหา
หรือบ่งบอกถึงโอกาส หรือสาเหตุของอุบัติเหตุ (สาเหตุต้นตอหรือ
รากเหง้าของปัญหา) และความสูญเสียได้เป็นอย่างดี 

 ง)  เน้นกลยุทธ์การป้องกัน (Input Activities) โดยด าเนินกิจกรรมที่ส่งผล
ให้มีการป้องกัน และควบคุมที่ดีอย่างเพียงพอ  มากกว่าที่จะมุ่งเน้นที่
การแก้ไข (OutputActivities) โดยมอง   สถิติอุบัติเหตุแต่เพียงอย่างเดียว 

2.4.1.2  ระบบข้อมูล (Management Information System) จ า เป็นอย่างยิ่ งต่อการ
บริหารงาน และผู้บริหารจะใช้ข้อมูลในการวางแผนงาน ก าหนดนโยบาย             
และการตัดสินใจข้อมูลที่เก็บจะต้องเป็นข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ            
บริหารงานและการปฏิบัติงาน มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถค้นหาได้ง่าย             
ป้องกันการสูญหาย และมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ             
ตลอดจนการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้ 

2.4.1.3  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ระบบการบริหารงาน            
ความปลอดภัยสมัยใหม่นี้ ให้ความส าคัญต่อมาตรฐานการปฏิบัติงาน             
กิจกรรมหรืองานที่ปฏิบัติจะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน             
และควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานมีการพัฒนาระบบมาตรฐานให้สูงขึ้น           
จนเข้าสู่ระดับสากล ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานสากลที่เปลี่ยนไป 

2.4.1.4  ระบบการประเมินวัดผล (Measurement and Evaluation System) ระบบนี้            
มุ่งเน้นมาตรฐานที่สามารถวัดได้ ใช้เป็นดัชนีชี้วัดได้ ตรวจสอบและ       
ประเมินผลได้ว่ากิจกรรมหรือโปรแกรมที่ปฏิบัติ ได้ผลตามมาตรฐานหรือ
ต่ ากว่ามาตรฐาน และจะปฏิบัติให้ได้มาตรฐานอย่างไร โดยผู้ประเมินวัดผล
ที่ เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร และรับรองจากสถาบันที่ เชื่อถือได้ การ
ประเมินผลจะคิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ และแปรผลเป็นรูปดาว สูงสุด 10 
ระดับ 

 2.4.2  ความแตกต่างระหว่างการบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม (Traditional Safety 
Management: TSM) กับการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety 
Management: MSM) 
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2.4.2.1 การบริหารงานความปลอดภัยแบบดั้งเดิม มองเห็นว่างานความปลอดภัย
เป็นค่าใช้จ่าย (Cost) แต่สมัยใหม่ถือว่าเป็นการลงทุน (Investment) เพราะ
สามารถให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิต การ
ลดความสูญเสียท าให้เพิ่มผลก าไรการปฏิบัติตามกฎหมาย และการคุ้มครอง
ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคุณธรรมของการ
บริหารงาน 

2.4.2.2 แบบดั่งเดิมมุ่งที่การแก้ไข (Reaction) เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็แก้ไขที่สาเหตุที่
เกิดในขณะนั้น แบบสมัยใหม่นอกจากควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ยัง
ควบคุมอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุ และยังพยากรณ์
หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อหาทางป้องกัน (Prevention) 

2.4.2.3 แบบดั่งเดิม มุ่งความเสียหายจากการบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย 
(Accident  Loss) แบบสมัยใหม่ มุ่งที่ความสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
(All of Loss) นอกจากความเสียหายจากการบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย
แล้ว รวมถึงชื่อเสียง การล่าช้าในขบวนการผลิต การบริการ การเสียโอกาส 
ความลับขององค์กร ฯลฯ 

2.4.2.4 แบบดั่งเดิม มุ่งเน้นวัดผลของโปรแกรมที่เกิดขึ้น (Output) วัดสถิติอุบัติเหตุ
เป็นส าคัญ แบบสมัยใหม่วัดสถิติของอุบัติเหตุเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ยัง
มุ่งเน้นวัดโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ใส่เข้าไป (Input) ว่ามีประสิทธิภาพ
หรือไม่ ครบถ้วน และเพียงพอหรือไม่ อาศัยเหตุผลที่ว่า เหตุดี ผลย่อมดี 

2.4.2.5 แบบดั้งเดิม หน้าที่และความรับผิดชอบตกอยู่กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
(Safety Man) ซึ่งโอกาสที่จะประสบความส าเร็จยาก เนื่องจากปัญหาความ
ปลอดภัยไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียว แต่เกิดจากหลายๆ สาเหตุ ต้องอาศัย
ความเกี่ยวพันกับการจัดการอ่ืนๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหา และไม่มีอ านาจใน
การตัดสินใจ แบบสมัยใหม่ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของ
การบริหาร ต้องใช้ระบบการบริหารในการแก้ไขปัญหาในการตัดสินใจ 
ผู้บริหารจึงมีภาระหน้าที่ต่อความปลอดภัยขององค์กรและผู้ร่วมงาน จะ
โอนหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนท าแทนไม่ได้ 

 ส าหรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Staff) ได้แก่ Analyze วิเคราะห์ความ
สูญเสีย ความคุ้มทุน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดนโยบาย
และแผน Advise ให้ความเห็น เสนอต่อผู้บริหารในการวางแผน การแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนา 
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Assistช่วยผู้บริหารในการด าเนินงาน การวางโปรแกรม การจัดอบรม Audit ประเมินวัดผล
สถานภาพความปลอดภัย เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใดผู้บริหารจะได้ก าหนด
ทิศทางเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาไปสู่ระดับใด 
 2.4.3  ระบบประเมินวัดผล (Measurement and Evaluation System) ระบบการบริหารงาน

ความปลอดภัยสมัยใหม่นี้ จากการส ารวจถือได้ว่าเป็นระบบความปลอดภัยเพียง
ระบบเดียวที่มีการประเมินวัดผลที่ชัดเจน และมีการบริหารเต็มรูปแบบที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมคล้ายกับระบบประกันคุณภาพ ISO 9000 ที่
มีข้อก าหนดการบริหารงานที่ชัดเจน (วิทูรย์, 2540 อ้างถึงใน กมลวัลย์ และคณะ , 
2543: 38) 

 สมยศ (2537: 28) กล่าวว่า ในการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีระบบการประเมินวัดผล เพื่อให้ทราบสถานภาพการควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียก็คือ
ระบบ International Safety Rating System : ISRS ระบบประเมินวัดผลนี้  สอดคล้องกับระบบ
บริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ โดยมาจากสถาบันเดียวกัน ซึ่งเราอาจจะบริหารงานควบคุม
อุบัติเหตุและควบคุมความสูญเสียจากระบบประเมินวัดผลนี้ก็ได้ ซึ่งระบบนี้จะวางมาตรฐานไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ หากปฏิบัติตามระบบนี้แล้วก็จะเกิดระบบบริหารงานขึ้นมาได้เช่นกัน ระบบนี้จะ
ประเมินวัดผลโปรแกรม 20 องค์ประกอบ (elements) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยจากประสบการณ์อัน
ยาวนาน จากสถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ เอกชน และวงการอุตสาหกรรม รวบรวมโปรแกรม
แล้วได้ 20 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน หากองค์กรได้มีการ
ด าเนินงานครบถ้วนและเพียงพอใน 20 องค์ประกอบแล้ว จะสามารถควบคุมอุบัติเหตุและความ
สูญเสียได้มากที่สุด 
 2.4.3.1 โปรแกรมมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน 
 ในการตรวจประเมินวัดผลในระบบการบริหารงานความปลอดภัย
 สมัยใหม่จะใช้ระบบการควบคุมความสูญเสียของสถาบันควบคุมความ
 สูญเสียนานาชาติ หรือ ILCI (International Loss Control Institute) ที่มีชื่อ
 เ รี ย ก ว่ า  ISRS (International Safety Rating System) ซึ่ ง ร ะ บบ วั ด ผ ล 
 ดังกล่าวจะท าการประเมินโดยผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ที่ผ่านการ
 รับรองจากสถาบัน ILCI  
 2.4.3.2  สรุปสาระส าคัญของโปรแกรม 
 ระบบการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ ได้มีการก าหนดโปรแกรม
 ขึ้ นมา เพื่ อที่ จ ะ ใช้ ในการปฏิบั ติ ง านด้ านความปลอดภั ย  ซึ่ ง จ าก
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 องค์ประกอบทั้งหมด 20 องค์ประกอบนี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่
 สามารถปิดกั้นความเสี่ยงได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นกิจกรรมหรืองานที่มี
 ลักษณะพิเศษ ซึ่งรายละเอียดทั้ง 20 องค์ประกอบมีดังนี้คือ 

  
2.5  กฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย 
 2.5.1  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 กฎหมายด้านความปลอดภัยของประเทศไทย ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยมีทั้งหมด 15 
ฉบับ (อรุณ , 2538: 132-176) เพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อควบคุมความปลอดภัยของคนงานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (สุนันท์ , 2549) มี 6 
ฉบับ คือ 
 2.5.1.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง    ว่า

ด้วยเขตก่อสร้างก าหนดรายละเอียดเพื่อป้องกันคนงานก่อสร้างและผู้ ไ ม่
เกี่ยวข้องจากการได้รับอันตรายโดยให้มีการก าหนดเขตก่อสร้างและเขต
อันตรายขึ้น 

 2.5.1.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ การ
ตอกเสาเข็มก าหนดรายละเอียดเพื่อให้การตอกเสาเข็มในงานก่อสร้างมี
ความปลอดภัย ให้มีการควบคุมดูแล โดยผู้มีความรู้ความช านาญตลอดเวลา 
เพื่อให้ลูกจ้างปฏิบัติได้ถูกต้อง 

 2.5.1.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับ
ปั้นจั่นก าหนดรายละเอียดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการติดตั้ง การใช้
ปั้นจั่นตลอดจนการซ่อมบ ารุงทั้ง 2 ประเภท คือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ และ
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ 

 2.5.1.4 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่า
ด้วยนั่งร้านก าหนดรายละเอียดเพื่อควบคุมการก่อสร้าง และการใช้นั่งร้าน
ให้ปลอดภัยในเร่ืองมาตรฐานวิธีการก่อสร้าง การใช้นั่งร้าน 

 2.5.1.5 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างว่า
ด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวก าหนดรายละเอียดเพื่อให้การสร้าง และการใช้
ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราวในการก่อสร้างมีความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง 

 2.5.1.6 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง ความปลอดภัยในการท างานในสถานที่ที่
มีอันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลายก าหนด



28 
 

รายละเอียดเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างตกจากที่สูงทุกรูปแบบ ป้องกันการตก
หล่นจากการท างาน ป้องกันการตกหล่นของวัสดุต่างๆ ป้องกันการพังทลาย
ของดิน หิน หรือวัสดุต่างๆ 

 2.5.2  มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างอาคาร (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย, 2539) มาตรฐานความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างอาคาร ได้เรียบเรียงจาก 
U.S.A Standard: Safety: Code for Building Construction, A10.2-1944 ประกอบด้วย
หมวดงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 2.5.2.1 นั่งร้าน ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับนั่งร้านทุกประเภท
 ข้อก าหนดเฉพาะส าหรับนั่งร้านประเภทต่างๆ เช่น นั่งร้านเสาเรียงเดี่ยว 
นั่งร้านเสาเรียงสองนั่งร้านห้อยแขวน นั่งร้านคานหาม นั่งร้านคานยื่น เป็น
ต้น 

 2.5.2.2 การตอกเสาเข็ม ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนดส าหรับติดต้ังและควบคุม
เคร่ืองตอกเสาเข็ม ข้อก าหนดส าหรับยกพื้นและแคร่ลอย และหลัก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม 

 2.5.2.3 บันไดไต่ ประกอบด้วย ค านิยาม ข้อก าหนดทั่วไป ข้อก าหนดส าหรับ
โครงสร้างบันไดไต่ ข้อก าหนดส าหรับบันไดไต่ประเภทต่างๆ เช่น บันได
ไต่ติดตรึง บันไดไต่เหยียบยกย้ายได้ บันไดไต่ยึดได้ บันไดไต่หลังคา เป็น
ต้น 

 2.5.2.4 งานขุดดินลึก ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนดทั่วไป การป้องกันอันตราย
ต่อสาธารณะ ข้อก าหนดส าหรับเคร่ืองป้องกันอันตรายได้แก่ เข็มพืด ค้ ายัน 
และแกงแนงข้อก าหนดส าหรับแม่แรง ข้อก าหนดส าหรับทางลาด ถนน
ยกระดับสูง และคู ข้อก าหนดส าหรับเคร่ืองมือต่างๆ ได้แก่ รถตักดิน 
รถบรรทุก รถเข็นล้อเด่ียว 

 2.5.2.5  การร้ือถอนท าลาย ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนดทั่วไป ข้อก าหนดใน
การเตรียมงานการป้องกันอันตรายต่อสาธารณะและบริเวณพื้นชั้นล่างสุด 
ข้อปฏิบัติในการร้ือถอนท าลายโครงสร้างส่วนต่างๆ การเก็บวัสดุ 

 2.5.2.6 ปั้นจั่น ประกอบด้วยข้อก าหนดทั่วไป สัญญาณการใช้ปั้นจั่น ข้อปฏิบัติ
ส าหรับปั้นจั่นประเภทต่างๆ ได้แก่ ปั้นจั่นอก ปั้นจั่นส าหรับวางท่อ และ
ปั้นจั่นเสาเดี่ยวข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์ประกอบปั้นจั่น ได้แก่ สลิง ขอ
เกี่ยว รอก เชือกมะนิลา และโซ่ 
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 2.5.2.7  กว้านและลิฟต์ ประกอบด้วยข้อก าหนดทั่วไป ข้อก าหนดส าหรับโครงสร้าง
ลิฟต์ ข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์ประกอบลิฟต์ ระบบสัญญาณในการขน
ของ ข้อก าหนดพิเศษส าหรับลิฟต์ขนคนงาน ข้อปฏิบัติในการป้องกัน
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในปล่องลิฟต์ 

 2.5.2.8 การเชื่อมและการตัด ประกอบด้วยข้อก าหนดทั่วไป ข้อปฏิบัติส าหรับการ
เชื่อมด้วยไฟฟ้า ข้อก าหนดส าหรับอุปกรณ์การเชื่อมแก๊สได้แก่ เคร่ือง ผลิต
แก๊สอะเซททีลีน การเก็บและการใช้ท่อเก็บแก็ส การต่อท่อเก็บแก็สหลาย
ท่อเข้าด้วยกัน อุปกรณ์ควบคุมการลดก าลังดัน ท่อต่อและหัวต่อท่อ ยางใช้
กับแก๊ส และท่อพ่นเปลวไฟหรือหัวเชื่อม-ตัด อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายต่อ
ดวงตา 

 2.5.2.9  การปฏิบัติงานภายใต้ความกดอากาศสูง ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนด
ทั่วไป ข้อก าหนดส าหรับปฏิบัติงานภายใต้ความกดอากาศสูง ข้อควรปฏิบัติ
ขณะปฏิบัติงานภายใต้ความกดอากาศสูง การป้องกันอัคคีภัย วัตถุระเบิด 

 2.5.2.10 การระเบิด ประกอบด้วยค านิยาม ข้อก าหนดทั่วไป ข้อก าหนดในการเก็บ
การขนย้าย การบรรจุวัตถุระเบิด ข้อก าหนดส าหรับการวางระเบิด 

 2.5.2.11 การขนย้ายและการเก็บวัสดุ ประกอบด้วยข้อก าหนดทั่วไป การกองไม้
ปูนซีเมนต์และปูนขาว อิฐ อิฐบล็อก เหล็กรูปพรรณ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น 
สังกะสี ท่อ ทราย หินกรวดต่างๆ 

 2.5.2.12 พื้นชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก ประกอบด้วยค านิยาม
ข้อก าหนดส าหรับพื้นชั่วคราว บันไดถาวร ช่องบันได ราวกั้น ม า ต ร ฐ า น 
ราวกั้นที่ท าจากวัสดุต่างๆ ขอบกันของตก ช่องเปิดที่พื้น ผนัง  พื้ นซึ่ ง ด้ า น 
ข้างเปิดโล่ง ยกพื้น ทางเดินยกระดับ 

 2.5.2.13 ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดินสายไฟ และการให้แสงสว่าง
ชั่วคราว ห้องสุขาชั่วคราว ประกอบด้วยข้อก าหนดในเร่ืองความสะอาด และ
ความมีระเบียบการเดินสายไฟและการให้แสงสว่างชั่วคราว การทิ้งขยะ 
ห้องสุขาชั่วคราว เตาต้มน้ า น้ ามัน หรือหลอมตะกั่ว สายชูชีพและเข็มขัด
นิรภัย 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 
 ในการศึกษาการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดเล็กในจังหวัด
สระบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย โดยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 3.1  ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 3.2  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและการทดสอบแบบสอบถาม 
 3.5  การรวบรวมข้อมูล 
 3.6  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 3.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 

3.1.1 ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินระดับการบริหารงานความ
 ปลอดภัยโครงการก่อสร้าง ทั้ งในและต่างประเทศ เพื่อใช้ในการก าหนด
 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา 
3.1.2 จัดหาโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก ที่ท าการจดทะเบียนขออนุญาตก่อสร้างไว้ตั้งแต่
 เดือนมิถุนายน 2556 จนถึงเดือนเมษายน 2557 ที่กองควบคุม อาคารส านักการโยธา
 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี โดยเลือกโครงการที่ด าเนินการ
 ก่อสร้างเกินร้อยละ 30 ของระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดของแต่ละโครงการ ในเขต
 อ าเภอเมืองจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ 
3.1.3 จัดท าแบบสอบถาม และรายการตรวจสอบ 

 3.1.3.1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานความ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก 
             และหัวข้อย่อยในการด าเนินงาน 
 3.1.3.2 รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ ซึ่งอ้างอิงกับประกาศ 
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน และมาตรฐาน
    ความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างอาคาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
    ไทย โดยท าการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของโครงการก่อสร้าง
    ขนาดเล็ก 
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 3.1.3.3 รายการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ โดยท าการ
สอบถามเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ แยกตามลักษณะของการ
ประสบอันตราย 12 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (โดยส านักงาน
กองทุนเงินทดแทนได้จ าแนกลักษณะการประสบอันตรายออกเป็น 22 
ลักษณะ) 

3.1.4 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ท าการติดต่อกับทางโครงการพร้อมทั้งท าหนังสือ
  ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานความ
  ปลอดภัย พร้อมทั้งท าหนังสือขออนุญาตเข้าท าการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
  กายภาพและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะท าการประเมินโดยผู้วิจัยเองโดยใช้
  รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่
  ละโครงการก่อสร้าง 

3.1.5 ด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง พร้อมทั้งเข้าท าการตรวจสอบความปลอดภัย
 ทางกายภาพ และตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละ
 โครงการ ซึ่งในส่วนของข้อมูลความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ ผู้วิจัยจะท าการเก็บ
 ข้อมูลจากรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่ท าการบันทึกไว้ของแต่ละโครงการ 

3.1.6  เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจและรายการตรวจสอบ 
3.1.7  วิเคราะห์ผลการศึกษา 
3.1.8  สรุปผลการวิจัย 

 
3.2  ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.2.1  โครงการก่อสร้าง ที่ท าการจดทะเบียนขออนุญาตก่อสร้างไว้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

2556 จนถึงเดือนกันยายน 2556 ที่กองควบคุมอาคารส านักการโยธา โดยเลือก
โครงการที่ด าเนินการก่อสร้างเกินร้อยละ 30 ของระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมดของ    
แต่ละโครงการ ในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ 

 3.2.2  กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ าโครงการหรือผู้ควบคุมงาน และคนงานก่อสร้างทั้ง 30 โครงการ ซึ่งบุคคลทั้ง 
3  มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานความปลอดภัย และรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างเป็นอย่างดี 
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 3.2.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวนของเขตก่อสร้างในจังหวัดสระบุรี จาก
  การลงพื้นที่ส ารวจเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 พบจ านวนเขต
  ก่อสร้างที่จ านวน 13 อ าเภอ 111 ต าบล ก่อสร้าง และแต่ละเขตก่อสร้าง 
 3.2.1.2  คนงานจากสถานประกอบกิจการงานก่อสร้างในเขตจังหวัดสระบุรี  

โดยรวมถึงสถานประกอบการที่อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างรากฐานและ
ก่อสร้างภายในตัวอาคาร ทั้งประเภท อาคาร บ้านจัดสรร ยังอีกทั้งงาน
รับเหมาซ่อมแซม ตัดแปลง ต่อเติม ร้ือถอนอาคาร ตกแต่ง ทุกประเภท ที่มี
การด าเนินงานก่อสร้างในเขตจังหวัดสระบุรี 

 3.2.1.3  กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ      
เครจซีร์ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ที่ระดับคลาดเคลื่อน 0.05 ได้
ขนาดกลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 13 เขตก่อสร้าง หลังจากนั้นจึงท าการเก็บข้อมูล
จากคนงานทั้งหมดภายในเขตก่อสร้าง 

3.2.3  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรตน้ คือ การบริหารความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก 
 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 
3.3  เครื่องมือในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจหาปัจจัยการบริหารงานความปลอดภัยโครงการก่อสร้างอาคาร 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 1 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 แบบสอบถาม เร่ืองการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างซึ่งผู้จัดการ

โครงการ, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ควบคุมงานประจ าโครงการก่อสร้าง และ
คนงานก่อสร้างจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย 

 1. แบบสอบถามชุดที่ 1 ส าหรับผู้จัดการโครงการเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคล และข้อมูลของโครงการที่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ จ านวน 13 ข้อ 
โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักดังนี้ 

 ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 
เพศอายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบัน 
และลักษณะของโครงการและข้อมูลโครงการ จ านวน 7  ข้อ คือมูลค่า
โครงการ (รวมงานระบบ) ขนาดพื้นที่ใช้สอยของโครงการระยะเวลา
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ก่อสร้างตามสัญญา  ความก้าวหน้าของโครงการจนถึงปัจจุบัน 
(เปอร์เซ็นต์) จ านวนผู้รับเหมาย่อย และ จ านวนคนงานโดยเฉลี่ย 

 ตอนที่ 2  เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัยโดยที่จะเป็นข้อ
ค าถามตามแบบ Guttmann’s Scale กล่าวคือเป็นข้อค าถามที่มีแนวทาง
ค าตอบอยู่ 2 ทางคือ มี หรือ ไม่มีโดยเกณฑ์การให้คะแนนของค าตอบ
ของแต่ละปัจจัยย่อยของการบริหารงานความปลอดภัย มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 ความหมายและคะแนนของค าตอบการบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน ค ำตอบ ควำมหมำยของค ำตอบ 
0 มี โครงการมีการด าเนินงานตามปัจจัยย่อยของการบริหารงานความปลอดภัย 
1 ไม่มี โครงการไม่มีการด าเนินงานตามปัจจัยย่อยของการบริหารงานความปลอดภัย 

 
 2. แบบสอบถามชุดที่ 2 ส าหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ควบคุมโครงการ 

เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและค าถามเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพ  

 ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 
เพศอายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบัน 
ประสบการณ์ในการท างาน และการผ่านการอบรมด้าน ความปลอด 
ภัย  ในการท างาน จ านวน 7 ข้อ 

 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ
ประกอบด้วย 115 หัวข้อย่อย ใน 10 หัวข้อหลัก (สุนันท์, 2549) โดย
ลักษณะของรายการตรวจสอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 3 ระดับ โดยแต่ละหัวข้อย่อยของรายการ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ปลอดภัยทางกายภาพ มีตัวเลือกให้ตอบ 3 ตัวเลือก คือ มี มีไม่ครบ 
และไม่มี โดยเกณฑ์การให้คะแนนของ ค าตอบของแต่ละหัวข้อย่อย มี
ดังนี ้
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ตารางที่ 3.2 ความหมายและคะแนนของค าตอบรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
คะแนน ค าตอบ ความหมายของค าตอบ 

1 มี โครงการมีการปฏิบัติตามหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพตั้งแต่ 80% ขึ้นไป 

0.5 มีไม่ครบ โครงการมีการปฏิบัติตามหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพตั้งแต่ 50% ขึ้นไป 

0 ไม่มี โครงการไม่มีการปฏิบัติตามหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพ 

 
 3.  แบบสอบถามชุดที่ 3ส าหรับคนงานก่อสร้าง เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล และค าถามเกี่ยวกับกระประสบอุบัติเหตุในการท างานของโครงการ
ก่อสร้างในช่วงระยะเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแยกออกไปเป็นตามลักษณะของ
การประสบอันตราย12 ลักษณะ โดยส านักงานกองทุนเงินทดแทน (2547) ได้
ท าการศึกษาและแบ่งลักษณะของการประสบอันตราย ออกเป็น 22 ลักษณะ แต่
ที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร พอสรุปได้ 12 ลักษณะโดยลักษณะของ
รายการตรวจสอบเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 3 ระดับ โดย
แต่ละลักษณะของการประสบอันตราย มีตัวเลือกให้ตอบ 3 ตัวเลือก คือ ไม่เกิด, 
เกิด 1 คร้ัง/เดือน และเกิดมากกว่า 1 คร้ัง/เดือน (Fang, Huang and Hinze, 2004) 
โดยเกณฑ์การให้คะแนนของค าตอบของแต่ละลักษณะของการประสบอันตราย 
มีดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.3 ความหมายและคะแนนของค าตอบความถี่ของการประสบอุบัติเหตุ 
คะแนน ค ำตอบ ควำมหลำยของค ำตอบ 

1 ไม่เกิด โครงการไม่มีการประสบอันตรายตามลักษณะการประสบ 
อันตรายประเภทนั้นๆ 

0.5 เกิด1คร้ัง/เดือน โครงการมีความถี่ในการประสบอันตรายเท่ากับ 1 คร้ัง/เดือน 
ตามลักษณะการประสบอันตรายประเภทนั้นๆ 

0 เกิดมากกว่า 1 
คร้ัง/เดือน 

โครงการมีความถี่ในการประสบอันตรายมากกว่า 1 คร้ัง/เดือน 
ตามลักษณะการประสบอันตรายประเภทนั้นๆ 
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3.4   กำรสร้ำงและกำรทดสอบแบบสอบถำม 
 ในการสร้างและทดสอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 ศึกษารายละเอียดต่างๆ จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย
  และต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานความปลอดภัย การตรวจสอบความ
  ปลอดภัยทางกายภาพ และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
 3.4.2 การก าหนดปัจจัยหลัก ปัจจัยย่อย พร้อมทั้งคะแนนเต็มในแต่ละปัจจัยหลัก และ

 ปัจจัยย่อยเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัย ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงจาก
 งานวิจัยของ อนุชา(2539) ซึ่งเป็นระบบประเมินวัดผลความปลอดภัย ที่ใช้วัดระดับ
 การด าเนินงานการบริหารงานความปลอดภัย น ามาปรับปรุงใช้ในการวัดระดับการ
 บริหารงานความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้าง โดยจะมีคะแนนเต็ม 
 10,800 คะแนน (อนุชา, 2539) โดยในคะแนนเต็ม 10,800 คะแนน จะแบ่งคะแนน
 ออกไปในแต่ละปัจจัยหลักทั้ง 20 ปัจจัยหลักและคะแนนเต็มของทั้ง 20 ปัจจัย
 หลักนี้ก็จะแบ่งคะแนนนั้นไปในปัจจัยย่อยของแต่ละข้อ ดังอ้างอิงในภาคผนวก ค 

 3.4.3 การก าหนดลักษณะของการประสบอันตราย เพื่อที่จะวัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยส านักงานกองทุนเงินทดแทน (2547) ได้ท าการศึกษาและแบ่งลักษณะของการ
 ประสบอันตรายออกเป็น 22 ลักษณะ แต่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคารพอสรุป
 ได้ 12 ลักษณะ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-4 

 
ตารางที่ 3.4 ลักษณะและรายละเอียดของการประสบอันตราย 

ลักษณะของกำรประสบอันตรำย รำยละเอียดของกำรประสบอันตรำย 
1. ตกจากที่สูง ตกจากนั่งร้านตกจากปล่องลิฟต์หรือช่องเปิดต่างๆตก

จากการปีนเคร่ืองตกเสาเข็มเป็นต้น 
2. หกล้มลื่นล้ม มักเกิดจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ

ท างานมีสิ่งของกีดขวางทางเดินมีน้ าขังเป็นต้น 
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ การพังทลายของค้ ายันหรือก าแพงกันดิน, การ

พังทลายของน่ังร้านเป็นต้น 
4. วัตถุสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ ของตกจากการขนย้ายโดยใช้ปั่นจั่นหอสูง 
5. วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เคร่ืองมือ

เคร่ืองจักรเช่นโดนเคร่ืองดัดเหล็กดีดโดนตัว 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ)   
ลักษณะของกำรประสบอันตรำย รำยละเอียดของกำรประสบอันตรำย 

6. วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรเช่นโดนรอกชั่วคราวหนีบคีมหนีบมือ 

7. วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดในการใช้เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรเช่นโดนเคร่ืองตัดเหล็กหรือตัดคอนกรีต
บาดคีมตัดลวดบาด 

8. วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา การไม่สวมหน้ากากขณะท างานเชื่อมไม่สวมแว่น
นิรภัยขณะท างานเจียรท าให้ประกายไฟหรือเศษวัสดุ
กระเด็นเข้าตาได้ 

9. วัตถุสิ่งของระเบิด จ าพวกน้ ามันหรือวัตถุไวไฟต่างๆ 
10. ไฟฟ้าช็อต อุปกรณ์ไฟฟ้าช ารุดขาดความรู้ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
11. ผลจากความร้อนสูง/ของร้อน ประกายไฟกระเด็นใส่ขณะท างานเชื่อมเป็นต้น 
12. สัมผัสสิ่งมีพิษ/สารเคมี ไม่สวมรองเท้ายางหุ้มส้นขณะเทคอนกรีตท าให้ปูน

กัดเท้าได้ 
 
 3.4.4  การก าหนดรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อที่จะตรวจสอบระดับ

 ความปลอดภัยทางกายภาพของโครงการก่อสร้างอาคาร ซึ่งปรับปรุงตามประกาศ
 กระทรวงมหาไทย ว่าด้วยเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 15 ฉบับ และมาตรฐาน
 ความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้างอาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จ านวน 
 13 หมวด ประกอบด้วย 115 หัวข้อย่อย ใน 10 หัวข้อหลัก (สุนันท์, 2549) โดยหัวข้อ
 หลักมีดังนี้ 

 1.  รายการตรวจสอบเขตก่อสร้าง 
 2.  รายการตรวจสอบเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 
 3.  รายการตรวจสอบไฟฟ้า 
 4.  รายการตรวจสอบกว้านและลิฟต์ชั่วคราว 
 5.  รายการตรวจสอบนั่งร้าน 
 6.  รายการตรวจสอบเคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ 
 7.  รายการตรวจสอบการตกจากที่สูง 
 8.  รายการตรวจสอบบันไดชั่วคราว 
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 9.  รายการตรวจสอบความสะอาดและมีระเบียบ 
 10. รายการตรวจสอบการเชื่อมและการตัด 
 การให้คะแนนเต็ม (%) ของแต่ละหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพ 
 ก.  หาความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทาง

กายภาพกับลักษณะของการประสบอันตรายทั้ง 12 ลักษณะโดยใช้เหตุผลและ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นเกณฑ์ โดยที่การไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของ
หัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพข้อหนึ่ง อาจท าให้
เกิดอันตรายได้หลายลักษณะและอันตรายลักษณะหนึ่งอาจเกิดจากการไม่ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบได้หลายหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางกายภาพ 

 ข.  ในการให้คะแนนเต็ม (%) นั้น ให้ตรวจสอบแต่ละหัวข้อย่อยของรายการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในข้อใด 
จะประสบอันตรายในลักษณะใด ให้น าคะแนนดัชนีการประสบอันตราย (%) ที่
เกี่ยวข้อง ไปใส่ในแต่ละหัวข้อย่อยของรายกาตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพ ถ้าการประสบอันตรายลักษณะหนึ่ง เกิดจากการไม่ผ่านเกณฑ์การ
ตรวจสอบความปลอดภัยได้หลายหัวข้อย่อย ให้น าคะแนนการประสบอันตราย
นั้น หารด้วยจ านวนหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัยที่           
เกี่ยวข้องในข้อนั้น และในแต่ละหัวข้อย่อยของรายการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางกายภาพเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ อาจเกิดอันตรายได้หลายลักษณะ 
ให้น าคะแนนดัชนีการประสบอันตราย  (%) จากลักษณะการประสบอันตรายที่
เกี่ยวข้อง มารวมกันเป็นคะแนนเต็ม (%) ของแต่ละหัวข้อย่อย ตัวอย่างเช่น
ลักษณะการประสบอันตราย 

 3.4.5 เมื่อได้แบบสอบถามและรายการตรวจสอบแล้ว หลังจากนั้นน าแบบสอบถามและ
รายการตรวจสอบที่จะใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้มาทดสอบหาความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
และความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้

 3.4.5.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) เป็นการวิเคราะห์เคร่ืองมือวัด
ที่สร้างขึ้นมา ว่ามีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาหรือไม่นั้น “สามารถท าได้ โดย
การวิเคราะห์เชิงเหตุผล เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
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ซึ่งอาจใช้ตนเองหรือผู้ช านาญการทางเนื้อหาช่วยพิจารณาตัดสิน แต่จะตรง
และถูกต้องมากน้อยเพียงใดนั้นไม่สามารถบอกเป็นตัวเลขได้” (บุญธรรม, 
2540: 204) ดังนั้นในการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และ
รายการตรวจสอบในงานวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะใช้วิธีการให้อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นผู้แนะน าเร่ืองของส านวน ภาษาและความตรงประเด็นของ
เน้ือหาของแบบสอบถามและรายการตรวจสอบในแต่ละข้อ แล้วผู้วิจัยเป็นผู้
ปรับปรุงตามค าแนะน า เพื่อเป็นการเพิ่มความเที่ยงตรงของเนื้อหาของ
แบบสอบถามและรายการตรวจสอบให้มากขึ้นด้วย 

 3.4.5.2 น าแบบสอบถามและรายการตรวจสอบที่ได้ผ่านการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วไปทดลองใช้ (Pretest) กับโครงการก่อสร้างอาคาร 
จ านวน 30 โครงการ เพื่อน าผลที่ได้มาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น   ทั้งฉบับ
ของแบบสอบถามและรายการตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

 ก.  การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 (ค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัย) ใช้สูตร Kuder-
Richardson Formula 21 (วิเชียร, 2530: 106) มีสูตรดังนี้ 

 
  

 
 
  เมื่อ      r tt = ค่าความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบ 
   k = จ านวนข้อทั้งหมดของแบบทดสอบ 
   x = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ทดสอบ (คิดจากคะแนน  
         รวมทั้งฉบับ) 
   s2 = ค่าความแปรปรวนของคะแนนจากการทดสอบ 
     
 ข.  การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (Reliability) ของและรายการ

ตรวจสอบ ตอนที่  2 (ค าถามเกี่ยวกับและรายการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพ) ใช้สูตร  Cronbach  Alpha Formula (วิเชียร , 
2530: 119) มีสูตรดังนี ้
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    เมื่อ     α = ความเชื่อถือได ้
    n = จ านวนส่วนที่แบ่ง (จ านวนข้อค าถาม) 
    V i = ค่าความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละส่วน 
    V t = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 
3.5  กำรรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 3.5.1  ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และ
           ขอความอนุเคราะห์เข้าท าการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของ
           การเกิดอุบัติเหตุ 
 3.5.2  นัดหมายกับผู้จัดการโครงการหรือผู้บริหารโครงการ และผู้ควบคุมงานหรือ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการอาคารที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 3.5.3  น าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และหนังสือขอความ                      

อนุเคราะห์ในการเข้าท าการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของ          
การเกิดอุบัติเหตุเสนอต่อผู้จัดการโครงการ พร้อมทั้งส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
และเข้าท าการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ
ของโครงการก่อสร้างนั้น ๆ 

 3.5.4  รอรับแบบสอบถาม และรวบรวมรายการตรวจสอบจากกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.6  กรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 
3.7  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การด าเนินการหลังจากได้เก็บข้อมูลแล้วประกอบด้วย 
3.7.1  แบบสอบถามเร่ืองการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารซึ่งจะ

 แบ่งออกเป็น2 ตอนได้แก่ 
 3.7.1.1  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของโครงการที่

ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่จ านวน 13 ข้อน ามาแจกแจงความถี่ของแต่ละ
ค าตอบโดยคิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ยน าเสนอในรูปแบบตารางและความ
เรียง 

 3.7.1.2  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัยประกอบด้วย 123 
ปัจจั ยย่ อยใน  20 ปัจจั ยหลัก เพื่ อใช้ ในการหาความสัมพันธ์กับค่ า
ประสิทธิภาพความปลอดภัยโดยจะมีคะแนนเต็ม 10,800 คะแนน (อนุชา, 
2539) โดยในคะแนนเต็ม 10,800 คะแนนจะแบ่งคะแนนออกไปในแต่ละ
ปัจจัยหลักทั้ง 20 ปัจจัยหลักและคะแนนเต็มของทั้ง20ปัจจัยหลักนี้ก็จะ แบ่ง
คะแนนนั้นไปในปัจจัยย่อยของแต่ละข้อโดยในแต่ละปัจจัยย่อยจะมีคะแนน

 
 
 
 
 
 
 

   

1. ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย 

2. การอบรมผู้บริหาร 
3. การตรวจสอบความปลอดภัยตาม
แผน 

4. กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน 
5. การฝึกอบรมพนักงาน 
6. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล 

7. การควบคุมสุขภาพ 
8. การรณรงค์ส่งเสริม 
9. การจ้างและบรรจุพนักงาน 
10. การควบคุมการจัดซื้อ 
11. ความปลอดภัยนอกเวลาปฏิบัติงาน 

 
 

ประสิทธิ 
ภำพควำม
ปลอดภัย 

1. ความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุ 

(Accident frequency) 
2. การตรวจสอบ
ความปลอดภัยทาง
กายภาพ (Physical 
safety audit) 

กำร

จัดกำร

ควำม

ปลอดภัย 
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เต็มในแต่ละปัจจัยย่อยท าการพิจารณาเฉพาะความถี่ในการเลือกมีการปฏิบัติ
ตามปัจจัยย่อยนั้นๆโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเลือกเช่นกลุ่ม ตั ว อ ย่ า ง
จ านวน 10 โครงการในปัจจัยย่อยที่1 มีความถี่ในการเลือกมีการปฏิบัติตาม
ปัจจัยย่อยที่ 1 จ านวน 9 โครงการก็คิดเป็นจ านวน 90% ในการ มีการปฏิบัติ
ตามปัจจัยย่อยที่ 1 น าเปอร์เซ็นต์การปฏิบัติตามที่ได้นั้นไปคูณกับค่าคะแนน
เต็มในแต่ละปัจจัยย่อยก็จะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ท าได้ในแต่ละปัจจัยย่อยน า
ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ท าได้ในแต่ละปัจจัยย่อยมารวมกันในแต่ละปัจจัยหลักและ
เมื่อรวมคะแนนเฉลี่ยที่ท าได้ในทั้ง  20 ปัจจัยหลักแล้วก็จะได้ระดับการ
บริหารงานความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารโดย
เทียบจากคะแนนเต็ม  10,800 คะแนนแล้วท าการวิเคราะห์และพิจารณา
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยโดยถือตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่  0 ถึง 
100% โดยมีเกณฑ์การวิ เคราะห์ระดับการบริหารงานความปลอดภัย
ออกเป็น 5 ระดับก าหนดไว้ดังตารางที่ 3.5 

 
ตารางที่ 3.5 ความหมายและช่วงเปอร์เซ็นต์ของระดับการบริหารงานความปลอดภัย 
เปอร์เซ็นต์ ควำมหมำยของค ำตอบ 
80.01-100.00 โครงการมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูงมาก 
60.01-80.00 โครงการมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง 
40.01-60.00 โครงการมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับปานกลาง 
20.01-40.00 โครงการมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับต่ า 
0.00-20.00 โครงการมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับต่ ามาก 

 
3.7.2  รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุแบ่ง

 ออกเป็น 2 ตอนได้แก่ 
3.7.2.1  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการที่ผู้วิจัยท าการตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางกายภาพอยู่จ านวน 9 ข้อน ามาแจกแจงความถี่ของแต่ละ 
ค าตอบโดยคิดเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ยน าเสนอในรูปแบบตารางและความ
เรียง 

3.7.2.2  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ
เพื่อใช้ในการหาระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยประกอบด้วย   115 
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หัวข้อย่อยใน 10 หัวข้อหลักโดยตรวจให้คะแนนในแต่ละหัวข้อย่อย   แล้ว
คูณกับค่าคะแนนเต็ม (%) ของแต่ละหัวข้อย่อยจะได้คะแนนเฉลี่ยที่ได้ (%) 
และรวมคะแนนเฉลี่ยที่ได้ (%) ทั้ง 115 หัวข้อย่อยแล้วท าการวิเคราะห์และ
พิจารณาระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารโดยถือตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่   0 ถึง 
100% โดยที่มีเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับผลการตรวจสอบความ ปลอดภัยทาง
กายภาพออกเป็น 5 ระดับก าหนดไว้ดังตารางที่ 3.6 

 
ตารางที่ 3.6 ความหมายและช่วงเปอร์เซ็นต์ของระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
เปอร์เซ็นต์ ควำมหมำยของค ำตอบ 
80.01-100.00 โครงการมีระดับระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในระดับสูง

มาก 
60.01-80.00 โครงการมีระดับระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในระดับสูง 
40.01-60.00 โครงการมีระดับระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในระดับ

ปานกลาง 
20.01-40.00 โครงการมีระดับระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในระดับต่ า 
0.00-20.00 โครงการมีระดับระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในระดับต่ า

มาก 
 
 3.7.2.3  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อใช้ในการหา

ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยมีทั้งหมด 12 ข้อโดยตรวจให้คะแนนเป็น
รายข้อแล้วคูณกับค่าดัชนีการประสบอันตราย (%) จะได้ค่าดัชนีการประสบ
อันตรายเฉลี่ย (%) และรวมค่าดัชนีการประสบอันตรายเฉลี่ย (%) ทั้ง 12 ข้อ
แล้วท าการวิเคราะห์และพิจารณาระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่ม
ตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารโดยถือตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 0 ถึง 
100% โดยที่มีเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับผลกระทบออกเป็น 5 ระดับก าหนด
ไว้ดังตารางที ่3.7 
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ตารางที่ 3.7 ความหมายและช่วงเปอร์เซ็นต์ของความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
เปอร์เซ็นต์ ควำมหมำยของค ำตอบ 
80.01-100.00 โครงการมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุต่ ามาก 
60.01-80.00 โครงการมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุต่ า 
40.01-60.00 โครงการมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุปานกลาง 
20.01-40.00 โครงการมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุสูง 
0.00-20.00 โครงการมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุสูงมาก 

 
 3.7.3  เมื่อได้ระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ (%) และระดับความถี่ของ          

การเกิดอุบัติเหตุ (%) ท าการคูณคะแนนทั้งสองตัวแล้วจะได้ค่าระดับประสิทธิภาพ          
ความปลอดภัย (%) ของกลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารโดยการหาค่าระดับ          
ประสิทธิภาพความปลอดภัยนี้จะปรับปรุงจากงานวิจัยของ  Fang, Huang and Hinze           
(2004) ซึ่งค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยจะประเมินจากความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุ, ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและระดับความพึง          พอใจ
ของความปลอดภัยในแต่ละโครงการแต่งานวิจัยนี้ใช้เพียงค่าผลการตรวจสอบ          
ความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความ               
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้างที่เป็นที่ยอมรับโดยส่วนมากของประเทศไทยเรานี้           
พิจารณาระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยโดยถือตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 0 ถึง           
100% โดยที่มีเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยออกเป็น  5        
ระดับก าหนดไว้ดังตารางที่ 3.8 

 
ตารางที่ 3.8 ความหมายและช่วงเปอร์เซ็นต์ของระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 
เปอร์เซ็นต์ ควำมหมำยของค ำตอบ 

80.01-100.00 โครงการมีระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในระดับสูงมาก 
60.01-80.00 โครงการมีระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในระดับสูง 
40.01-60.00 โครงการมีระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในระดับปานกลาง 
20.01-40.00 โครงการมีระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในระดับต่ า 
0.00-20.00 โครงการมีระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในระดับต่ ามาก 

 
  



44 
 

3.7.4  ท าการหาสมการพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยของโครงการ          
ก่อสร้างอาคารจากปัจจัยการบริหารงานความปลอดภัยโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

3.7.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.5.1  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.5.2  ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้ในการจ าแนกและแปรความหมายของข้อมูล 
 3.7.5.3  ส่วนเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้คู่กับค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงลักษณะ

  การกระจายของข้อมูล 
 3.7.5.4  การวิเคราะห์ถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

  โดยวิธี Stepwise Regression เพื่อหาสมการพยากรณ์ค่าระดับการจัดการ
  ความปลอดภัยจากปัจจัยในการบริหารงานความปลอดภัย 

 3.7.5.5  การวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-test ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
  ค่าเฉลี่ยคะแนนของประชากร 2 กลุ่ม 
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บทที่ 4 
ผลกำรศึกษำ 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ภายในจังหวัด
สระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษา ระดับการความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กจาก
ปัจจัยการบริหารการจัดการความปลอดภัยโครงสร้าง และเพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพความ
ปลอดภัย ซึ่งประเมินจากระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และระดับความถี่ของ
การเกิดอุบัติเหตุของโครงการก่อสร้างอาคารในจังหวัดสระบุรี 
 ผลจากการที่ได้จัดส่งแบบสอบถาม และรายการตรวจสอบด้วยตนเองไปยังโครงการ
ก่อสร้างขนาดเล็กที่ก าลังด าเนินงานอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการ
จะได้รับแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัย โครงการละ 3 ชุด ซึ่งจะท าการ
สอบถามจาก ชุดที่  1 เป็นแบบสอบถามส าหรับ เจ้าของโครงการหรือผู้บริหาร ชุดที่ 2 เป็น
แบบสอบถามส าหรับวิศวกรโครงการหรือหัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ และชุดที่  3  เป็น
แบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้แรงงาน  

ผู้วิจัยจะเข้าท าการตรวจสอบระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยของโครงการนั้นๆ โดยใช้
รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุโครงการละ 1 ชุด 
โดยในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบ่งหัวข้อการน าเสนอออกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลของโครงการที่ผู้วิจัยเข้า

ท าการตรวจสอบเก็บข้อมูล 
 4.2  วิเคราะห์ระดับการบริหารงานความปลอดภัย 
 4.3  วิ เคราะห์ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย  ซึ่งประกอบด้วย ระดับผลการ      

ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
 4.4  วิเคราะห์หาสมการพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย จากปัจจัยการ

บริหารงานความปลอดภัย 
 4.5  วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐาน 
 
4.1  วิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม และข้อมูลของโครงกำร 

ผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัย มี
วัตถุประสงค์มุ่งที่จะศึกษาระดับการความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กจากปัจจัยการ
บริหารการจัดการความปลอดภัยโครงสร้าง อยู่ในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ โครงการ
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ละ 3 ชุด ซึ่งชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับ เจ้าของโครงการหรือผู้บริหาร โดยในตอนที่ 1 ของ
แบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งได้ผลดังตาราง 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 23 76.70 
 หญิง 7 23.30 
รวม 30 100 
2. อายุ   
 18-28 ป ี 0 0 
 29-39 ป ี 7 23.3 
 40-51 ป ี 22 73.3 
 52 ปี ขึ้นไป 1 3.3 
รวม 30 100 
3. วุฒิการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 3.30 
 ปริญญาตรี 23 76.70 
 ปริญญาโท 6 20.00 
รวม 30 100 
4. ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน   
 0-2 ป ี 0 0 
 3-5 ป ี 10 33.3 
 6-8 ป ี 18 60.0 
 มากกว่า 8 ปี 2 6.7 
รวม 30 100 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)   
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง   
 0-3 ป ี 0 0 
 4-6 ป ี 3 10.0 
 7-10 ป ี 10 33.3 
           มากกว่า 10 ปี 17 56.7 
รวม 30 100 

 
จากตารางที่ 4.1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีผลดังต่อไปนี้ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างโดยส่วนมากจะเป็นเพศชาย จ านวน 23 คน (ร้อยละ 76.70) เพศหญิงจ านวน 7 คน (ร้อยละ 
23.30) อายุระหว่าง 40-51 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 22 คน (ร้อยละ 73.30) ส่วนอายุ 52 ปี ขึ้น
ไป มีจ านวนน้อยที่สุด เป็นจ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.30) จบการศึกษาปริญญาตรีเป็นส่วนมาก 
จ านวน 23 คน (ร้อยละ 76.70) และจบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นจ านวนน้อยที่สุด เป็นจ านวน 
1 คน (ร้อยละ 3.30) โดยมีระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบัน 6 - 8 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด เป็น
จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60.0) และมีระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบัน มากกว่า 8 ปี เป็นจ านวนน้อย
ที่สุด เป็นจ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.70) ส่วนประสบการณ์การท างานก่อสร้างมากกว่า 10 ปี มากที่สุด 
เป็นจ านวน 17 คน (ร้อยละ 56.70) และประสบการณ์ท างานก่อสร้าง 4 -6  ปีจะมีจ านวนน้อยที่สุด 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ 10.0) 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการเข้าท าการตรวจสอบระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย และ
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของการจัดการความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ภายใน
จังหวัดสระบุรี จ านวน 30 โครงการ โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของโครงการ เพื่อท าการวิเคราะห์
ว่ากลุ่มตัวอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของการวิจัยหรือไม่ ซึ่งได้ผลดังตาราง 4-2 
 
ตารางที่ 4.2 จ านวน และร้อยละของข้อมูลของโครงการ 

ข้อมูลโครงกำร จ ำนวน ร้อยละ 
1. มูลค่าของโครงการ (รวมงานทุกระบบ)   
 ต่ ากว่า 3 ล้านบาท 0 0 
 3 - 6 ล้านบาท 0 0 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)  
ข้อมูลโครงกำร จ ำนวน ร้อยละ 

1. มูลค่าของโครงการ (รวมงานทุกระบบ)   
          6 - 9 ล้านบาท 1 3.30 
          9 - 12 ล้านบาท 2 6.70 
          12 - 15 ล้านบาท 9 30.00 
         มากกว่า 15 ล้านบาท 18 60.00 
รวม 30 100 
2. โครงการที่ตรวจสอบ เป็นโครงการของ
หน่วยงานใด 

  

รัฐบาล 2 6.70 
             รัฐวิสาหกิจ 0 0 
             เอกชน 28 93.30 
             อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 30 100 
3. ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารหรือโครงการ   
น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. 28 93.30 
10,000-49,999 ตร.ม. 2 6.70 
50,000-99,999 ตร.ม. 0 0 
100,000 ตร.ม. ขึ้นไป 0 0 
รวม 30 100 
4. จ านวนชั้นอาคารก่อสร้าง    
 1 – 3 ชั้น 27 90.00 
 4 – 6 ชั้น 2 6.70 
 7 – 10 ชั้น 1 3.30 
 มากกว่า 10 ชั้น 0 0 
รวม 30 100 
5. ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการตามสัญญา   
 น้อยกว่า 1 ปี 8 26.70 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)   
ข้อมูลโครงกำร จ ำนวน ร้อยละ 

5. ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการตามสัญญา   
          1 ปี – ไม่เกิน 1.5 ปี 18 60.00 
          1.5 ปี – ไม่เกิน 2 ปี 3 10.00 
          2 ปีขึ้นไป 1 3.30 
รวม 30 100 
6. ความก้าวหน้าของโครงการจนถึงปัจจุบัน   
 ต่ ากว่า 25 % 2 6.70 
 25 – 50 % 22 73.30 
 51 – 75  % 3 10.00 
 75 % ขึ้นไป 3 10.00 
รวม 30 100 
7. จ านวนคนงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา   
            6 เดือน ที่ผ่านมา   
 ต่ ากว่า 5 คน 9 30.00 
 6-10 คน 16 53.30 
 11 คนขึ้นไป 5 16.70 
รวม 30 100 

 

จากตารางที่ 4.2 เป็นข้อมูลของโครงการที่ผู้วิจัยได้เข้าท าการตรวจสอบระดับประสิทธิภาพ
ความปลอดภัย และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งมีผลดังต่อไปนี้  มูลค่าโครงการ (รวมงานทุก
ระบบ) มากกว่า 15 ล้านบาท จ านวน 18 คน (ร้อยละ 60.00) และ มูลค่าของโครงการ (รวมงานทุก
ระบบ) มีจ านวนน้อยที่สุด มูลค่า 6-9 ล้านบาท  จ านวน 1 คน (ร้อยละ 3.30) โครงการที่ตรวจสอบ 
เป็นโครงการของหน่วยงานใด มีจ านวนมากที่สุด คือ เอกชน  จ านวน 28 คน (ร้อยละ 93.30) 
โครงการของหน่วยงาน ที่มีจ านวนน้อยที่สุดเป็นโครงการของ รัฐบาล จ านวน 2 คน (ร้อยละ 6.70) 
โดยโครงการที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 10,000 ตร.ม. จ านวนมากที่สุดจ านวน 28 โครงการ (ร้อยละ 
93.30) โดยโครงการที่มีพื้นที่ใช้สอย 10,000 – 49,999 ตร.ม. จะมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 2 
โครงการ (ร้อยละ 6.70) จ านวนชั้นอาคารก่อสร้าง 1 - 3 ชั้น จะมีจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 27 
โครงการ (ร้อยละ 90.00) โดยจ านวนชั้นอาคารก่อสร้าง 7 – 10 ชั้น จะมีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 1 
โครงการ (ร้อยละ 3.30) มีระยะเวลาก่อสร้างโครงการตามสัญญา 1 – ไม่เกิน 1.5 ปี จ านวนมากที่สุด 
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เป็นจ านวน 18โครงการ (ร้อยละ 60.00) และระยะเวลาก่อสร้างโครงการตามสัญญา 2 ปี ขึ้นไป 
จ านวนน้อยที่สุด เป็นจ านวน 1 โครงการ (ร้อยละ 3.30) ความก้าวหน้าของโครงการจนถึงปัจจุบัน
จะอยู่ที่ 25% - 50% เป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 22โครงการ (ร้อยละ 73.30) และความก้าวหน้า
ของโครงการจนถึงปัจจุบันที่ต่ ากว่า 25% มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 2 โครงการ (ร้อยละ 6.70) 
จ านวนคนงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 6-10 คน เป็นจ านวนมากที่สุด จ านวน 16 
โครงการ (ร้อยละ 53.3) จ านวนคนงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ในโครงการ
จ านวน 11 ราย ขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 5 โครงการ (ร้อยละ 16.70) 
  
4.2 วิเครำะห์ระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย 

ผู้วิจัยได้ท าการส่งแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับการจัดการความปลอดภัยของธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็กจากปัจจัยการบริหารการจัดการความปลอดภัยโครงการก่อสร้างในเขตจังหวัด
สระบุรี จ านวน 30โครงการ โครงการละ 1 ชุด รวมเป็น 30 ชุด ซึ่งจะท าการสอบถาม เจ้าของ
โครงการหรือผู้บริหาร โดยในตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัย  ซึ่ง
ประกอบด้วย 11 ปัจจัยหลัก และ 66 ปัจจัยย่อย โดยในแต่ละปัจจัยจะมีคะแนนซึ่งอ้างอิงตามระบบ
การวัดผลการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ตามการด าเนินการ (อนุชา, 2539: 24-46) มีค าตอบ
ให้เลือก 2 ทาง คือ มี และ ไม่มี น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และจ าแนกการ
วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 4.2.1  วิเคราะห์ระดับระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยย่อยที่มีระดับความถี่ใน
          การเลือกค าตอบมีการปฏิบัติมากที่สุด และน้อยที่สุด ของ 11 ปัจจัยหลัก 
 4.2.1.1  ปัจจัยหลักที่ 1 ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัย คะแนนเต็ม 
  1,170 คะแนน และประกอบไปด้วย 13 ปัจจัยย่อย  
 

ตารางที่ 4.3  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ของ
 การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 1 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 นโยบายทั่วไปที่ประกอบด้วย 70 21 70 49 
ประกอบด้วยทัศนคติความเอาใจใส่เร่ือง
สุขภาพและการควบคุมความสูญเสียที่มี
ผู้บริหาร1 ลงนามอย่างชัดเจน 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 2 จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ประสานงานเร่ืองความปลอดภัย 

90 23 76.7 69 

ปัจจัยย่อยที่ 3 ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไป
มีส่วนร่วมและสนับสนุนในนโยบายและ
การด าเนินงานความปลอดภัย เช่น เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย 

120 19 63.3 76 

ปัจจัยย่อยที่ 4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เร่ืองความปลอดภัย 

120 22 73.3 88 

ปัจจัยย่อยที่ 5 ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไป
มีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย
ภายในระยะเวลา 2 ปี 

100 22 73.3 73.33 

ปัจจัยย่อยที่ 6 การจัดให้มีหัวข้อเรื่องความ
ปลอดภัยในที่ประชุมผู้บริหาร1 ทุกระดับ 

60 24 80 54 

ปัจจัยย่อยที่ 7 คู่มืออ้างอิงการบริหารที่
รวมถึงแนวทางและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

85 26 86.7 73.67 

ปัจจัยย่อยที่ 8 ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไป
ได้มีการตรวจสอบนโยบายและการ
ด าเนินงานความปลอดภัย 

80 17 56.7 45.33 

ปัจจัยย่อยที่ 9 การระบุถึงความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในค าบรรยาย 

110 29 96.7 106.33 

ลักษณะงานของพนักงานทุกคน และแจ้ง
ให้พนักงานทราบเพื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

    

ปัจจัยย่อยที่ 10 การก าหนดวัตถุประสงค์
เร่ืองความปลอดภัยที่สามารถวัดได้ 

75 30 100 75 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)  

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 11 จัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ความปลอดภัยและสุขภาพ6 และมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานชัดเจน 

50 30 100 50 

ปัจจัยย่อยที่ 12 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับ
พนักงานในการปฏิเสธการปฏิบัติงานที่มี
อัตราความเสี่ยงสูง 

35 30 100 35 

ปัจจัยย่อยที่ 13 หน่วยงานที่แหล่งรวบรวม
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ให้บริการพนักงานพอเพียง 

175 30 100 175 

ปัจจัยหลักที่ 1 ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย 

1,170  
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

82.88 969.66 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 1 ที่ มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 10 การก าหนดวัตถุประสงค์เร่ืองความปลอดภัยที่
สามารถวัดได้ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 75 คิดเป็น 100% 
ปัจจัยย่อยที่ 11 จัดตั้งคณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพ6 และมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ชัดเจน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 50 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 50 คิดเป็น 100% ปัจจัย
ย่อยที่ 12 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับพนักงานในการปฏิเสธการปฏิบัติงานที่มีอัตราความเสี่ยงสูง ซึ่ง
มีคะแนนเต็มเท่ากับ 35 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 35 คิดเป็น 100% ปัจจัยย่อยที่ 13 
หน่วยงานที่แหล่งรวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยให้บริการพนักงานพอเพียง  ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 175 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 175 คิดเป็น 100% ปัจจัยย่อยที่ 9 การ
ระบุถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในค าบรรยายลักษณะงานของพนักงานทุกคน และ
แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 110 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 106.3 คิดเป็น 96.7% และปัจจัยย่อยที่ 7 คู่มืออ้างอิงการบริหารที่รวมถึงแนวทาง
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และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 85 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 
73.67 คิดเป็น 86.7% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามระดับ
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยย่อยที่ 7, 9, 10, 11, 12 และ 13 ในระดับที่สูงมาก 

ปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 1 ที่มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่
ปัจจัยย่อยที่ 6 การจัดให้มีหัวข้อเร่ืองความปลอดภัยในที่ประชุมผู้บริหาร 1 ทุกระดับ ซึ่งมีคะแนน
เต็มเท่ากับ 60 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 54 คิดเป็น 80% ปัจจัยย่อยที่ 2 จัดให้มี
ผู้รับผิดชอบประสานงานเร่ืองความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 90 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย
ที่ได้เท่ากับ 69 คิดเป็น 76.7% ปัจจัยย่อยที่  4 มาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองความปลอดภัย  ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 120 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 88 คิดเป็น 73.3%  ปัจจัยย่อยที่ 5 
ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยภายในระยะเวลา 2 ปี  ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 73.3 คิดเป็น 73.3% ปัจจัยย่อยที่ 1 
นโยบายทั่วไปที่ประกอบด้วยทัศนคติความเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพและการควบคุมความสูญเสียที่ มี
ผู้บริหาร 1 ลงนามอย่างชัดเจน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 70 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 49 
คิดเป็น 70% และปัจจัยย่อยที่ 3 ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนในนโยบาย
และการด าเนินงานความปลอดภัย เช่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย  ซึ่งมีคะแนน
เต็มเท่ากับ 120 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 76 คิดเป็น 63.3% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามระดับ
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยย่อยที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ในระดับที่สูง 

และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 1 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับปำนกลำง 
เพียงปัจจัยเดียวได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 8 ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไปได้มีการตรวจสอบนโยบายและ
การด าเนินงานความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 80 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 
45.33 คิดเป็น 56.67%  
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามระดับ
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยย่อยที่ 8 ในระดับปานกลาง 
 ดังนั้นแล้วจะเห็นว่า ค่ำระดับกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 1 ภำวะ
ผู้น ำและกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 969.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
1,170 คะแนน คิดเป็น 82.88% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี  มี
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 1 อยู่ในระดับสูงมำก 
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 4.2.1.2  ปัจจัยหลักที่ 2 การอบรมผู้บริหาร คะแนนเต็ม 700 คะแนน ซึ่งประกอบไป 
  ด้วย 6 ปัจจัยย่อย  
 

ตารางที่ 4.4  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของ
การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 2 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การอบรมเร่ืองความปลอดภัย
ให้แก่ผู้บริหารที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ทุก
ระดับอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

105 30 100 105 

ปัจจัยย่อยที่ 2 การอบรมเร่ืองความ
ปลอดภัยให้กับผู้บริหารระดับสูง 

    

ปัจจัยย่อยที่ 3 การอบรมทบทวนหัวข้อต่าง 
ๆ ที่ได้จัดอบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

    

ปัจจัยย่อยที่ 4 การอบรมเร่ืองความปลอดภัย 
ส าหรับผู้บริโภคระดับกลาง 3 ลงมา 

    

ปัจจัยย่อยที่ 5 การอบรมทบทวนหัวข้อ  
ต่าง ๆ ที่ได้อบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางลงมา 

    

ปัจจัยย่อยที่ 6 การอบรมส าหรับผู้ประสาน 
งานความปลอดภัย 

140 23 76.67 107.33 

ปัจจัยหลักที่ 2 กำรอบรมผู้บริหำร 700 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

91.90 643.33 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.4 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 2 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 การอบรมเร่ืองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารที่เข้ารับ
ต าแหน่งใหม่ทุกระดับอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 105 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 105 คิดเป็น 100%  ปัจจัยย่อยที่ 2 การอบรมเร่ืองความปลอดภัยให้กับ
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ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 135 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 135 คิดเป็น 
100% ปัจจัยย่อยที่ 3 การอบรมทบทวนหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้จัดอบรม ไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 75 คิดเป็น 100% และ
ปัจจัยย่อยที่ 4 การอบรมเร่ืองความปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภคระดับกลาง 3 ลงมา ซึ่งมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 150 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 145.00 คิดเป็น 96.67%  

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1, 2, 3 และ 4 ในระดับสูงมาก 

และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 2 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ 
ปัจจัยย่อยที่ 5 การอบรมทบทวนหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้อบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง
ลงมา ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 95 คะแนน และมีคะแนนที่ได้เท่ากับ 76 คิดเป็น 80% และปัจจัยย่อยที่ 
6 การอบรมส าหรับผู้ประสานงานความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 140 คะแนน และมีคะแนน
ที่ได้เท่ากับ 107.33 คิดเป็น 76.67%  

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 5 และ 6 ในระดับสูง 
 ดังนั้นแล้วจะเห็นว่า ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 2 กำรอบรม
ผู้บริหำร มีคะแนนที่ได้อยู่ที่ 643.33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 700 คะแนน คิดเป็น 91.90% แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยใน
ปัจจัยหลักที่ 2 อยู่ในระดับสูงมำก 
 4.2.1.3  ปัจจัยหลักที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน คะแนนเต็ม 760 

คะแนน ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.5  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ของ
 การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 3 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทั่วไป ทุกพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ
โดยใช้ Checklist และมีผู้รับผิดชอบในการ
เขียนรายงาน 

140 23 76.67 107.33 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการ
ติดตามและผลจากการรายงานที่ตรวจ
พบว่าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

140 29 96.67 135.33 

ปัจจัยย่อยที่ 3 วิเคราะห์รายงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยและรายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

50 29 96.67 48.33 

ปัจจัยย่อยที่ 4 จัดท าบัญชีตาราง  Critical  
Parts/Items 8  และทบทวนให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

100 13 43.33 43.33 

 ปัจจัยย่อยที่ 5 จัดท าบ ารุงตามวาระ 
(Preventive Maintenance) และจัดท า
ประวัติไว้ด้วย 

85 15 50   42.5 

ปัจจัยย่อยที่ 6  การใช้แบบฟอร์มตรวจ
อุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้  ก่อนใช้งานและ
ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ทันสมัย 

65 17 56.67 36.83 

ปัจจัยย่อยที่ 7 รายงานสภาพที่เป็นอันตราย 
เพื่อให้หัวหน้างานและผู้ประสานงานความ
ปลอดภัยทราบและติดตามแก้ไข 

50 23 76.67 38.33 

ปัจจัยย่อยที่ 8 การจัดเก็บรายงานการตรวจ
ความปลอดภัยและทบทวนรายการใน
บัญชีตารางให้ทันสมัย 

55 14 46.67 25.66 

ปัจจัยย่อยที่ 9 การติดตามและประเมินผล
การตรวจพื้นที่ทั่วไปตามแผนการตรวจ
บัญชีตารางCritical  Parts / Items8  และ
ตรวจอุปกรณ์ก่อนใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

75 19 53.33 47.5 

ปัจจัยหลักที่ 3 กำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยตำมแผน 

760 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

69.10 525.14 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
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จากตารางที่ 4.5 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 3 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตามและผลจากการ
รายงานที่ตรวจพบว่าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 140 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 135.33 คิดเป็น 96.67% และปัจจัยย่อยที่ 3 วิเคราะห์รายงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 50 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 48.33 คิดเป็น 96.67% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 2  และ 3 ในระดับสูงมาก 

ปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 3 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ปัจจัย
ย่อยที่ 1 การตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป ทุกพื้นที่อย่างสม่ าเสมอโดยใช้ Checklist และมี
ผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงาน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 140 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 
107.33 คิดเป็น 76.67% และปัจจัยย่อยที่ 7 รายงานสภาพที่เป็นอันตราย เพื่อให้หัวหน้างานและผู้
ประสานงานความปลอดภัยทราบและติดตามแก้ไข ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 50 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 38.33 คิดเป็น 76.67% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1 และ 7 ในระดบัสูง 

และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 3 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับปำนกลำง 
ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 6  การใช้แบบฟอร์มตรวจอุปกรณ์ที่ เคลื่อนที่ได้  ก่อนใช้งานและปรับปรุง
แบบฟอร์มให้ทันสมัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 65 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 36.83 คิด
เป็น 56.67% ปัจจัยย่อยที่ 9 การติดตามและประเมินผลการตรวจพื้นที่ทั่วไปตามแผนการตรวจบัญชี
ตารางCritical  Parts / Items8  และตรวจอุปกรณ์ก่อนใช้งานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 
75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 47.5 คิดเป็น 53.33% ปัจจัยย่อยที่ 5 จัดท าบ ารุงตามวาระ 
(Preventive Maintenance) และจัดท าประวัติไว้ด้วย  ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 85 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 42.5 คิดเป็น 50% ปัจจัยย่อยที่ 8 การจัดเก็บรายงานการตรวจความ
ปลอดภัยและทบทวนรายการในบัญชีตารางให้ทันสมัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 55 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 25.66 คิดเป็น 46.67% และปัจจัยย่อยที่  4 จัดท าบัญชีตาราง Critical 
Parts/Items8 และทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 43.33 คิดเป็น 43.33% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 4, 5, 6, 8 และ 9 กันทุกโครงการในระดับปำนกลำง 
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 ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 3 การตรวจสอบ
ความปลอดภัยตามแผน มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 525.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 760 คะแนน คิดเป็น
69.10% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยใน
ปัจจัยหลักที่ 3 อยู่ในระดับสูง 
 4.2.1.4  ปัจจัยหลักที่ 4 กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน คะแนนเต็ม 515 คะแนน 
  ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ปัจจัยย่อย  
 

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้   
ของการบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 4 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 มีกฎความปลอดภัยที่เขียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้
พนักงานทุกคนทราบทั่วถึง 

70 28 93.33 65.33 

ปัจจัยย่อยที่ 2 มีกฎความปลอดภัย
เฉพาะงานโดยรวบรวมและประเมินบัญชี
งานอาชีพ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ 

65 21 70 45.5 

ปัจจัยย่อยที่ 3 มีระบบการขออนุญาตเข้า
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมี
การทบทวน และปรับปรุงระบบอย่างน้อย
ปีละคร้ัง 

95 21 70 66.5 

ปัจจัยย่อยที่ 4  การอบรม  ทบทวน  การ
ทดสอบความรู้เร่ืองความปลอดภัย 

100 22 73.33 73.33 

ปัจจัยย่อยที่ 5 มาตรการเพื่อชมเชย  และ
ลงโทษเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม 

75 20 66.67 46.67 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)  

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 6 การใช้สัญลักษณ์สีและป้าย
แนะน า โดยมีการส ารวจบริเวณที่ควรจะมี
สัญลักษณ์และประเมินสัญลักษณ์ที่มีอยู่
แล้วว่าเหมาะสม ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
เพียงใด 

50 26 86.67 43.33 

ปัจจัยย่อยที่ 7 มีกฎความปลอดภัยที่เขียนไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบทั่วถึง 

60 27 90 54 

ปัจจัยหลักที่ 4 กฎควำมปลอดภัยของ
หน่วยงำน 

515 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

76.63 394.66 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.6 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 4 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 มีกฎความปลอดภัยที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วถึง ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 70 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 65.33 คิดเป็น 93.33% ปัจจัยย่อยที่ 7 มีกฎความปลอดภัยที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและ
แจ้งให้พนักงานทุกคนทราบทั่วถึง ซึ่งมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 60 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 54 คิดเป็น 86.67% และปัจจัยย่อยที่ 6 การใช้สัญลักษณ์สีและป้ายแนะน า โดยมีการส ารวจ
บริเวณที่ควรจะมีสัญลักษณ์และประเมินสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วว่าเหมาะสม ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ
เพียงใด ซึ่งมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 50 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 43.33 คิดเป็น 86.67% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1, 6 และ 7 ในระดับสูงมำก  

ปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 4 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ 
ปัจจัยย่อยที่ 4  การอบรม  ทบทวน  การทดสอบความรู้เร่ืองความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 
100 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 73.33 คิดเป็น 86.67% ปัจจัยย่อยที่ 2 มีกฎความ
ปลอดภัยเฉพาะงานโดยรวบรวมและประเมินบัญชีงานอาชีพ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่ง
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มีคะแนนเต็ม เท่ากับ 65 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 45.5 คิดเป็น 70% ปัจจัยย่อยที่ 3    มี
ระบบการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีการทบทวน และปรับปรุงระบบ
อย่างน้อยปีละคร้ัง ซึ่งมีคะแนนเต็ม เท่ากับ 95 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 66.5 คิดเป็น 
70% และปัจจัยย่อยที่ 5 มาตรการเพื่อชมเชย  และลงโทษเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม ซึ่งมีคะแนน
เต็ม เท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 46.67 คิดเป็น 66.67% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก จังหวัดสระบุรีมีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 
2, 3, 4 และ 7 ในระดับสูง 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 4 กฎควำมปลอดภัยของหน่วยงำน    
มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 394.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 515 คะแนน คิดเป็น 76.63% แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 4 อยู่ใน
ระดับสูง 
 4.2.1.5  ปัจจัยหลักที่ 5 การฝึกอบรมพนักงาน คะแนนเต็ม 675 คะแนน ซึ่งประกอบ

ไปด้วย 3 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.7  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ของ

การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 5 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การใช้เทคนิคเพื่อหาความ
ต้องการอบรมพนักงานในองค์กร 

195 25 73.33 162.5 

ปัจจัยย่อยที่ 2 จัดฝึกอบรมพนักงานตาม
ความต้องการ 

350 22 83.33 256.67 

ปัจจัยย่อยที่ 3 การประเมินผลพนักงานที่
ได้รับการอบรม และคุณภาพการอบรม 

130 22 73.33 95.33 

ปัจจัยหลักที่ 5 กำรฝึกอบรมพนักงำน 675 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

76.22 514.5 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
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 จากตารางที่ 4.7 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 5 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัย
ในระดับสูงมำก เพียงปัจจัยเดียวได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 2 จัดฝึกอบรมพนักงานตามความต้องการ ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 350 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 256.67 คิดเป็น 83.33% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 
2 ในระดับสูงมำกและปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 5 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยใน
ระดับสูงได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 การใช้เทคนิค เช่น การทบทวนบัญชีงานอาชีพ (Occupational List) 
ข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ/เหตุการณ์ ฯลฯ เพื่อหาความต้องการอบรมพนักงานในองค์กร  ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 195 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 162.5 คิดเป็น 73.33% และปัจจัยย่อย
ที่ 3 การประเมินผลปริมาณพนักงานที่ได้รับการอบรม และคุณภาพการอบรม ซึ่งมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 130 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 95.33 คิดเป็น 73.33%  
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1 และ 3 ในระดับสูง 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 5 กำรฝึกอบรมพนักงำน มีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 514.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 675 คะแนน คิดเป็น 76.22% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีระดับการบริหารงานความปลอดภัย ในปัจจัยหลักที่ 5 
อยู่ในระดับสูง 
 4.2.1.6  ปัจจัยหลักที่ 6 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 450 
  คะแนน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.8  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ของ

การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 6 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การจัดหา PPE ให้พนักงาน
ได้ใช้อย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
การบ ารุงรักษา PPE  

160 29 96.67 154.67 

ปัจจัยย่อยที่ 2 การบ ารุงรักษาและการเก็บ
ประวัติ PPE 

70 23 76.67 53.67 
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ตารางที่ 4.8  (ต่อ) 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 3 มาตรการบังคับ จูงใจให้
พนักงานใช้ PPE 

155 23 76.67 118.83 

ปัจจัยย่อยที่ 4 การประเมินผลจ านวน
พนักงานใช้ PPE และการใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว้ 

65 25 83.33 54.17 

ปัจจัยหลักที่ 6  อุปกรณ์คุ้มครองควำม
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

450 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

84.74 381.34 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
  

จากตารางที่ 4.8 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 6 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 การจัดหา PPE ให้พนักงานได้ใช้อย่างเพียงพอ มี
ขั้นตอนการปฏิบัติ การบ ารุงรักษา PPE ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 160 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่
ได้เท่ากับ 154.67 คิดเป็น 96.67% และปัจจัยย่อยที่ 4 การประเมินผลจ านวนพนักงานใช้ PPE และ
การใช้เป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 65 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 54.17 คิดเป็น 83.33% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1 และ 4 ในระดับสูงมำก 

และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 6 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูงได้แก่ 
ปัจจัยย่อยที่ 2 การบ ารุงรักษาและการเก็บประวัติ PPE ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 70 คะแนน และมี
คะแนนที่ได้เท่ากับ 53.67 คิดเป็น 76.67% และปัจจัยย่อยที่ 3 มาตรการบังคับ จูงใจให้พนักงานใช้ 
PPE ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 155 คะแนน และมีคะแนนที่ได้เท่ากับ 118.83 คิดเป็น 76.67% 
 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 2 และ 3 ในระดับสูง 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 6 อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัย
ส่วนบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 381.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 450 คะแนน คิดเป็น 84.74% 
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แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 6 อยู่ในระดับสูงมำก 
 4.2.1.7  ปัจจัยหลักที่ 7 การควบคุมสุขภาพ คะแนนเต็ม 645 คะแนน ซึ่งประกอบ
  ไปด้วย 8 ปัจจัย 
 
ตารางที่ 4.9  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ ของ
 การบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 7 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การตรวจงานอาชีพทุกชนิด
เพื่อระบุและประเมินหาสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

150 24 80 120 

ปัจจัยย่อยที่ 2 มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

170 22 73.33 124.67 

ปัจจัยย่อยที่ 3 การอบรมให้ความรู้กับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานการสารอันตราย 

80 26 86.67 69.33 

ปัจจัยย่อยที่ 4 การตรวจวัดพื้นที่ที่มีอันตราย
ต่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่
ปฏิบัติงานกับสารอันตราย พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลประวัติพนักงาน 

75 20 66.67 50 

ปัจจัยย่อยที่ 5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแก่พนักงาน 

35 18 60 21 

ปัจจัยย่อยที่ 6  การให้บริการด้านการแพทย์ 
โดยให้แพทย์มาประจ าพื้นที่ปฏิบัติงาน  ให้
มีห้องปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียงพอ 
หรือท าสัญญากับโรงพยาบาลใกล้เคียง 

75 22 73.33 55 

ปัจจัยย่อยที่ 7 แจ้งผลการตรวจสุขภาพ และ
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงาน
ทราบ 

35 25 83.33 29.17 
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ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 8 การจัดเก็บประวัติข้อมูล
สุขภาพพนักงาน 

25 23 76.67 19.17 

ปัจจัยหลักที่ 7  กำรควบคุมสุขภำพ 645 รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

75.71 488.34 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.9 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 7 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 3 การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานการสาร
อันตราย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 80 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 69.33 คิดเป็น 86.67% 
ปัจจัยย่อยที่ 7 แจ้งผลการตรวจสุขภาพ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานทราบ ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 35 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 29.17 คิดเป็น 83.33% และปัจจัยย่อย
ที่ 1 การตรวจงานอาชีพทุกชนิดเพื่อระบุและประเมินหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีคะแนน
เต็มเท่ากับ 150 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 120 คิดเป็น 80% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 1, 3 และ 7 ในระดับสูงมำก 

ปัจจยัย่อยของปัจจัยหลักที่ 7 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ปัจจัย
ย่อยที่ 8 การจัดเก็บประวัติข้อมูลสุขภาพพนักงาน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 25 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 19.17 คิดเป็น 76.67% ปัจจัยย่อยที่ 2 มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 170 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 124.67 คิด
เป็น 73.33% ปัจจัยย่อยที่ 6  การให้บริการด้านการแพทย์ โดยให้แพทย์มาประจ าพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ให้มีห้องปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียงพอ หรือท าสัญญากับโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 55 คิดเป็น 73.33% และปัจจัยย่อยที่ 4 การ
ตรวจวัดพื้นที่ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารอันตราย 
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 75 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 50 คิดเป็น 66.67% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 2, 4, 6 และ 8 ในระดับสูง 
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และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 7 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับปำนกลำง เพียง
ปัจจัยเดียวได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน  ซึ่งมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 35 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 21 คิดเป็น 60% 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักที่ 7 กำรควบคุมสุขภำพ มีคะแนนเฉลี่ยที่
ได้อยู่ที่ 488.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 645 คะแนน คิดเป็น 75.71% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 7 อยู่ใน
ระดับสูง 
 4.2.1.8  ปัจจัยหลักที่ 8 การรณรงค์ส่งเสริม คะแนนเต็ม 355 คะแนน ซึ่งประกอบ
  ไปด้วย 8 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.10  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

ของการบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 8 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การจัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสาร
ในเร่ืองความปลอดภัย และมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

45 25 83.33 37.5 

ปัจจัยย่อยที่ 2 การใช้สถิติเพื่อรายงาน
อุบัติเหตุ  และส่งผลสรุปให้คณะกรรมการ
ร่วมความปลอดภัยและสุขภาพทราบ 

45 24 80 36 

ปัจจัยย่อยที่ 3 การรณรงค์สถิติเพื่อควบคุม
ความสูญเสียของอุบัติเหตุจากหัวข้อวิกฤต 

55 23 76.67 42.17 

ปัจจัยย่อยที่ 4 มาตรการจูงใจให้พนักงาน
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 

45 23 76.67 34.5 

ปัจจัยย่อยที่ 5 การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย 

20 23 76.67 15.33 

ปัจจัยย่อยที่ 6 การส่งเสริมให้พนักงานท า
กิจกรรมกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 

55 21 70 38.5 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 7 มาตรการส่งเสริมในเร่ืองการ
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

60 20 66.67 40 

ปัจจัยย่อยที่ 8  การเก็บบันทึกกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัย 

30 17 56.67 17 

ปัจจัยหลักที่ 8  กำรรณรงค์ส่งเสริม 355 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

73.52 261 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.10 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 8 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก เพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ปัจจัยย่อยที่ 1 การจัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารในเร่ือง
ความปลอดภัย และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 45คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 37.5 คิดเป็น 83.33%  
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 1 ใน
ระดับสูงมำก 

ปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 8 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ปัจจัย
ย่อยที่ 2 การใช้สถิติเพื่อรายงานอุบัติเหตุ และส่งผลสรุปให้คณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและ
สุขภาพทราบ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 45 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 36 คิดเป็น 80% 
ปัจจัยย่อยที่ 3 การรณรงค์สถิติเพื่อควบคุมความสูญเสียของอุบัติเหตุจากหัวข้อวิกฤต ซึ่งมีคะแนน
เต็มเท่ากับ 55 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 42.17 คิดเป็น 76.67%ปัจจัยย่อยที่ 4 มาตรการ
จูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 45 คะแนน และมี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 34.5 คิดเป็น 76.67% ปัจจัยย่อยที่ 5 การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 20 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 15.33 คิดเป็น 76.67% 
ปัจจัยย่อยที่ 6 การส่งเสริมให้พนักงานท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 55 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 38.5 คิดเป็น 70% และปัจจัยย่อยที่ 7 
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มาตรการส่งเสริมในเร่ืองการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีคะแนนเต็ม
เท่ากับ 60 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 40 คิดเป็น 66.67% 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 2, 3, 
4, 5, 6 และ 7  ในระดับสูง 

และปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 8 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับปำนกลำง 
ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 8  การเก็บบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 30
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 17 คิดเป็น 56.67%  
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 8 ใน
ระดับปำนกลำง 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักที่ 8 กำรรณรงค์ส่งเสริม มีคะแนนเฉลี่ยที่
ได้อยู่ที่ 261 คะแนน จากคะแนนเต็ม 355 คะแนน คิดเป็น 73.52% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังกวัดสระบุรี มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 8 อยู่ใน
ระดับสูง 
 4.2.1.9  ปัจจัยหลักที่ 9 การจ้างและบรรจุพนักงาน คะแนนเต็ม 350 คะแนน ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.11  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
 ของการบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 9 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ทางร่างกายเป็นพิเศษที่ต้องปฏิบัติงานที่
ความสามารถเฉพาะอย่าง 

70 20 66.67 46.67 

ปัจจัยย่อยที่ 2 มีระเบียบเกี่ยวการตรวจ
ร่างกายก่อนการจ้างและบรรจุ 

125 24 80 100 

ปัจจัยย่อยที่ 3 การปฐมนิเทศพนักงานที่
บรรจุใหม่  ที่มีหลักสูตรถึงความรู้พื้นฐาน
เร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ 

90 27 90 81 
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ตารางที่ 4.11 (ต่อ) 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 4 การตรวจสอบประวัติการ
ท างานในกรณีที่มีประสบการณ์การ
ปฎิบัติงานมาก่อน 

65 27 90 54 

ปัจจัยหลักที่ 9  กำรจ้ำงและบรรจุพนักงำน 350 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

80.48 281.67 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.11 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 9 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ปัจจัยย่อยที่ 3 การปฐมนิเทศพนักงานที่บรรจุใหม่  ที่มีหลักสูตรถึง
ความรู้พื้นฐานเร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 90 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 81 คิดเป็น 90% และปัจจัยย่อยที่ 4 การตรวจสอบประวัติการท างานในกรณีที่มี
ประสบการณ์การปฎิบัติงานมาก่อน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 65 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้
เท่ากับ 54 คิดเป็น 90% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 3 และ 4 ในระดับสูงมำก 

ปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 9 มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในระดับสูง ได้แก่ปัจจัย
ย่อยที่ 2 มีระเบียบเกี่ยวการตรวจร่างกายก่อนการจ้างและบรรจุ ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 125 คะแนน
และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 100 คิดเป็น 80% และปัจจัยย่อยที่ 1 ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ทางร่างกายเป็นพิเศษที่ต้องปฏิบัติงานที่ความสามารถเฉพาะอย่าง  ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 70 
คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 46.67 คิดเป็น 80% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังกวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1 และ 2 ในระดับสูง 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 9 กำรจ้ำงและบรรจุพนักงำน  มี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 281.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 350 คะแนน คิดเป็น 80.48% แสดงว่า กลุ่ม
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ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัย
หลักที่ 9 อยู่ในระดับสูงมาก 
 4.2.1.10 ปัจจัยหลักที่  10 การควบคุมการจัดซื้อ  คะแนนเต็ม  400 คะแนน ซึ่ง

ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อย 
 
ตารางที่ 4.12  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์  และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

ของการบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 10 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 ขั้นตอนและระเบียบการ
จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ
สุขภาพเป็นหลัก 

210 
 

28 93.33 196 

ปัจจัยย่อยที่ 2 การคัดเลือกและควบคุม
ผู้รับเหมาช่วง 

190 29 96.67 183.67 

ปัจจัยหลักที่ 10  กำรควบคุมกำรจัดซื้อ 400 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

95.67 382.67 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 
จากตารางที่ 4.12 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 10 มีระดับการบริหารงานความ

ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 2 การคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาช่วง ซึ่งมีคะแนน
เต็มเท่ากับ 190 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 183.67 คิดเป็น 96.67% และปัจจัยย่อยที่ 1
ขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยค านึงถึงความปลอดภัย
และสุขภาพเป็นหลัก ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 210 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 196 คิด
เป็น 93.33% 

แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อย
ที่ 1 และ 2 ในระดับสูงมำก 

ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 10 กำรควบคุมกำรจัดซื้อ มีคะแนน
เฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 382.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน คิดเป็น 95.67% แสดงว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัยหลักที่ 10 
อยู่ในระดับสูงมาก 
 4.2.1.11  ปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน คะแนนเต็ม 250 คะแนน ซึ่ง
  ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อย  
 
ตารางที่ 4.13  รายละเอียดแต่ละปัจจัยย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ เปอร์เซ็นต์ และคะแนนเฉลี่ยที่ได้ 
 ของการบริหารงานความปลอดภัยของปัจจัยหลักที่ 11  

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

ควำมถี่ในกำร 
เลือก* 

คิดเป็น
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ี 
ได้ มีกำรปฏิบัติ 

ปัจจัยย่อยที่ 1 การระบุและวิเคราะห์สาเหตุ
ของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์นอกเวลางาน 

120 21 70 84 

ปัจจัยย่อยที่ 2 การให้ความรู้เร่ืองความ
ปลอดภัยนอกเวลางานแก่พนักงานและ
ครอบครัว 

130 18 60 78 

ปัจจัยหลักที่ 11  ควำมปลอดภัยนอกเวลำ
งำน 

250 
 

รวมคะแนน 
ท้ังหมด 

64.8 162 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.13 จะเห็นว่าปัจจัยย่อยของปัจจัยหลักที่ 11 มีระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยในระดับสูงมำก ได้แก่ ปัจจัยย่อยที่ 1 การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
นอกเวลางาน ซึ่งมีคะแนนเต็มเท่ากับ 120 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 84 คิดเป็น 70%
และปัจจัยย่อยที่ 2 การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยนอกเวลางานแก่พนักงานและครอบครัว ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 130 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 78 คิดเป็น 60% 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ใสจังหวัดสระบุรีมีการปฏิบัติตามปัจจัยย่อยที่ 1 และ 
2 ในระดับสูงมำก 

ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย ปัจจัยหลักท่ี 11 ควำมปลอดภัยนอกเวลำงำน  มี
คะแนนเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 162 คะแนน จากคะแนนเต็ม 250 คะแนน คิดเป็น 64.8% แสดงว่า กลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรี มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในปัจจัย
หลักที่ 11อยู่ในระดับสูง 
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 4.2.2  วิเคราะห์ระดับคะแนนในแต่ละปัจจัยหลัก โดยเรียงล าดับจากปัจจัยที่ได้คะแนนมาก         

ที่สุดไปหาน้อยที่สุด และค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัยของของกลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก  

 
ตารางที่ 4.14  รายละเอียดแต่ละปัจจัยหลัก คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ และระดับการบริหารงาน

ความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก 

อัน 
ดับ 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ีได้ 

คิดเป็น 
(%) 

1 ปัจจัยหลักที่ 10  การควบคุมการจัดซื้อ 400 382.67 95.67 
2 ปัจจัยหลักที่ 2 การอบรมผู้บริหาร  700 643.33 91.90 
3 ปัจจัยหลักที่ 6  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคล 
450 381.34 84.74 

4 ปัจจัยหลักที่ 1 ภาวะผู้น าและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย  

1,170 969.66 82.88 

5 ปัจจัยหลักที่ 9  การจ้างและบรรจุพนักงาน 350 281.67 80.48 
6 ปัจจัยหลักที่ 4 กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน 515 394.66 76.63 
7 ปัจจัยหลักที่ 5 การฝึกอบรมพนักงาน 675 514.5 76.22 
8 ปัจจัยหลักที่ 7  การควบคุมสุขภาพ  645 488.34 75.71 
9 ปัจจัยหลักที่ 8  การรณรงค์ส่งเสริม  355 261 73.52 
10 ปัจจัยหลักที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัยตาม

แผน  
760 525.14 69.10 

11 ปัจจัยหลักที่ 11  ความปลอดภัยนอกเวลางาน 250 162 64.8 
ระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัย 

(กลุ่มตัวอย่ำงธุรกิจก่อสร้ำงขนำดเล็ก) 
6,270  5,004.31 79.81 

 
จากตารางที่ 4.14 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีระดับ

การบริหารงานความปลอดภัยสูงสุด 3 อันดับแรกในปัจจัยหลักที่ 10  การควบคุมการจัดซื้อ  ปัจจัย
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หลักที่ 2 การอบรมผู้บริหาร และในปัจจัยหลักที่ 6  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่ง
ทั้ง 3 ปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยนี้ มีการปฏิบัติกันเป็นส่วนมากของกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก โดยจะสังเกตได้จากหลักฐานทางเอกสารเช่น รายงานการประชุม รายงาน
การเกิดอุบัติเหตุ คู่มือความปลอดภัย กฎความปลอดภัยประจ าหน่วยงานนั้นๆ 
 ส่วนระดับการบริหารงานความปลอดภัยต่ าสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยหลักที่ 8  การ
รณรงค์ส่งเสริม ปัจจัยหลักที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน และปัจจัยหลักที่ 11   ความ
ปลอดภัยนอกเวลางาน ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในด้านการรณรงค์ส่งเสริม การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน และความปลอดภัยนอกเวลางาน 
 ค่ำระดับกำรบริหำรงำนควำมปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่ำงธุรกิจก่อสร้ำงขนำดเล็ก  ซึ่งมี
คะแนนเต็มเท่ากับ 6,270 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 5,004.13  คิดเป็น 79.81 % แสดง
ว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยอยู่
ในระดับสูง 
 
4.3  วิเครำะห์ระดับประสิทธิภำพควำมปลอดภัย 

ผู้วิจัยได้เข้าท าการตรวจสอบระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะ
ศึกษาระดับการความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กจากปัจจัยการบริหารการจัดการความ
ปลอดภัยโครงสร้าง ส าหรับผู้บริหารระดับต้นหรือผู้บริหารสายปฏิบัติการ ซึ่งด าเนินโครงการละ 1 
ชุด จ านวน 30 โครงการ น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และจะจ าแนกการวิเคราะห์ 
ดังต่อไปนี้ 

โดยในตอนที่  1 ของแบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้  
ผลดังตาราง 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 จ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 28 93.3 
 หญิง 2 6.7 
รวม 30 100 
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ตารางที่ 4.15 (ต่อ)  
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

2. อายุ   
18-28 ป ี 16 53.3 
29-39 ป ี 11 36.7 
40-51 ป ี 3 10.0 
52 ปี ขึ้นไป 0 0 
รวม 30 100 
3. วุฒิการศึกษา   
         ต่ ากว่า ปวช. 0 0 
         ปวส. 7 23.3 
         ปริญญาตรี 21 70.0 
         ปริญญาสูงกว่าปริญญาตรี 2 6.7 
รวม 30 100 
4. ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน   
 0-2 ป ี 10 33.3 
 3-5 ป ี 19 63.3 
 6-8 ป ี 1 3.3 
 มากกว่า 8 ปี 0 0 
รวม  30 100 
5. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง   
 0 – 3 ป ี 13 43.3 
 4 – 6 ป ี 14 46.7 
 7 – 10 ป ี 1 3.3 
 มากกว่า 10 ปี 2 6.7 
รวม  30 100 
6. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน   
 เคย 16 53.3 
 ไม่เคย 14 46.7 
รวม  30 100 
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จากตารางที่ 4.15 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีผลดังต่อไปนี้ โดย
กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากจะเป็นเพศชาย เป็นจ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 อายุระหว่าง 18-
28 ปี เป็นจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ  53.3 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เป็นจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยมีระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบัน 3-5 ปี เป็นจ านวน
มากที่สุด เป็นจ านวน 19 คน หรือร้อยละ 63.3 ส่วนประสบการณ์การท างานก่อสร้างในช่วง 4-6 ปี 
จะมากที่สุด เป็นจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.70 และผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน จ านวน 16 คน คิดป็นร้อยละ 53.3  
 4.3.1  วิเครำะห์ระดับคะแนนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ 
 4.3.1.1  วิเคราะห์ระดับคะแนนในหัวข้อย่อยที่มีระดับความถี่ในการเลือกค าตอบ
  ของ 10 หัวข้อหลัก 
หัวข้อหลักที่ 1 รายการตรวจสอบเขตก่อสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 10 หัวข้อย่อย  
 
ตารางที่ 4.16  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้  และระดับการ
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 1 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. จัดท าร้ัวกั้นครบทุกด้านรอบ
สถานที่ก่อสร้าง สูงไม่น้อยกว่า 
2.00 เมตร 

0.45 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.44 

2. รั้วโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี มีความ
มั่นคงแข็งแรง 

0.45 30 100 0 0 0 0 100.0 0.45 

3. ประตทูางเข้าออกสถานที่
ก่อสร้างทั้งหมดอยูใ่นสภาพที่ดี มี
ความมั่นคงแข็งแรง 

0.45 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 0.40 

4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยั
ประจ าทางเข้า – ออกตลอดเวลา 

0.45 18 60 12 40 0 0 80.00 0.36 

5.  ติดตั้งป้ายแสดงเขตก่อสร้าง เขต
อันตรายห้ามเข้า 

0.45 17 56.67 13 43.33 0 0 78.33 0.35 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ)  
 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

6. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการโดยมี
รายละเอียดครบถ้วนอยู่ในสภาพที่
ดี 

0.45 17 
56.6
7 

13 43.33 0 0 78.33 0.35 

7. ติดตั้งป้ายเตือน กฎระเบียบ
เกี่ยวกับความปลอดภัยครบถ้วน
และอยู่ในสภาพดี 

8.58 16 
53.3

3 
14 46.67 0 0 76.67 6.58 

8. ก าหนดทางเดินภายในสถานที่
ก่อสร้าง และติดตั้งป้ายทางเดิน ท า
ราวกั้น อยู่ในสภาพที่ดี 

0.45 18 60 12 40 0 0 80.00 0.36 

9. ห้ามคนงานเข้าพักอาศัยภายใน
อาคารที่ก าลังก่อสร้าง มีการแบ่ง
เขตที่พักชัดเจน 

0.45 25 
83.3
3 

5 16.67 0 0 91.67 0.41 

10. ติดตัง้สัญญาณไฟสีแดงในเวลา
กลางคืน และทั้งหมดอยู่ในสภาพดี 

0.45 18 60 12 40 0 0 80.00 0.36 

หัวข้อหลกัที่ 1 รำยกำรตรวจสอบ
เขตก่อสร้ำง 

12.5
9 

รวมคะแนนที่ได ้ 79.90 10.06 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.16 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 2 ร้ัวโดยรอบสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี มี
ความมั่นคงแข็งแรง เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมีครบมากที่สุดถึง 30 ครั้ง (100%) 
เพียงหัวข้อเดียวแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติครบถ้วนตามหัวข้อย่อยที่ 
2 กันทุกโครงการ 

ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักที่ 1 รำยกำรตรวจสอบเขต
ก่อสร้ำง ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 12.59% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 10.06% คิดเป็น 79.90% แสดง
ว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในหัวข้อ
หลักที่ 1 ในระดับสูง 
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 หัวข้อหลักที่ 2 รายการตรวจสอบเคร่ืองมือ - เคร่ืองจักร ซึ่งประกอบไป ด้วย 6 หัวข้อย่อย  
 
ตารางที่ 4.17 หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้  และระดับการ
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 2 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 

คิดเป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ยที่
ได้ (%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. เครื่องจักรทีใ่ช้พลังงานไฟฟ้า 
ต้องมีสายดินครบทุกเครื่องและอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.24 27 90 3 10 0 0 95.00 0.23 

2. เครื่องจักรทีใ่ช้เครื่องจักรที่ใช้
เพลาสายพาน ปุลเล ไฟล์วีล ต้อง
ติดตั้งตะแกรงครอบส่วนทีห่มุนได้
ครบทุกเครื่องและอยู่ในสภาพที่ดี 

4.57 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 4.04 

3. เครื่องจักรทีใ่ช้เปน็เครื่องลับ ฝน 
แต่งผิวโลหะต้องมีทีป่ิดประกายไฟ 
เศษวัสดคุรบทุกเครื่อง 

2.77 22 73.33 8 26.67 0 0 75.00 2.08 

4. ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้กับเครื่องจักร
ต้องมีทีค่รอบครบทุกเครื่องและอยู่
ในสภาพที่ดี 

2.69 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 2.60 

5. ตรวจสอบสายไฟฟ้าต้องอยู่ใน
สภาพดีไม่ช ารุดทั้งหมดและอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.24 30 100 0 0 0 0 100 0.24 

6. ตรวจสอบสวิทซ์ปิด – เปิดอยูใ่น
สภาพดีไม่ช ารุดทุกจุด 

0.24 30 100 0 0 0 0 100 0.24 

หัวข้อหลกัที่ 2 รำยกำรตรวจสอบ
เครื่องมือ – เครื่องจักร 

10.73 รวมคะแนนที่ได ้ 87.88 9.43 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า หัวข้อย่อยที่ 5 ตรวจสอบสายไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุด
ทั้งหมดและอยู่ในสภาพที่ดี และหัวข้อย่อยที่ 6 ตรวจสอบสวิทซ์ปิด – เปิดอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุดทุก
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จุด เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมีครบมากที่สุดถึง 30 คร้ัง (100%) แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติครบถ้วนตามหัวข้อย่อยที่ 5 และ 6 กันทุกโครงการ 
ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี 2 รำยกำรตรวจสอบเคร่ืองมือ - 
เครื่องจักร ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 10.73% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ9.43% คิดเป็น 87.88% แสดง
ว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในหัวข้อ
หลักที่ 2 ในระดับสูงมำก 
 
 หัวข้อหลักที่ 3 รายการตรวจสอบไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วย 12 หัวข้อย่อย  
 
ตารางที่ 4.18  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้  และระดับการ
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 3 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 

คิดเป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ยที่
ได้ (%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. สายไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดี 
ทั้งหมดและไม่ช ารุด 

0.24 27 90 3 10 0 0 95 0.23 

2. เต้ารับภายนอกอาคารทุกจุดเปน็
ชนิดกันน้ าได้และอยู่ในสภาพที่ดี 

0.24 25 83.33 5 16.67 0 0 91.67 0.22 

3. หม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
ต้องเปน็ชนิดกันน้ าได้ทุกจดุและอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.24 27 90 3 10 0 0 95 0.23 

4. แผงสวิทซ์ไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
ต้องเปน็ชนิดกันน้ าได้ทุกจดุและอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.24 22 73.33 8 26.67 0 0 86.67 0.21 

5. ห้ามใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟวิส์
ทุกจุด 

0.24 27 90 3 10 0 0 95 0.23 

6. ใส่ตะแกรงหุ้มโป๊ะเพื่อป้องกัน 
หลอดไฟแตกครบทุกจุดและอยู่ใน 
สภาพที่ดี 

0.24 24 80 6 20 0 0 90 0.22 

7. ดวงโคมสวิทซ์ปลั๊ก สะอาด
ปราศจากฝุน่ทุกจุด 

0.24 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 0.21 
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ตารางที่ 4.18 (ต่อ)  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 

คิดเป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ยที่
ได้ (%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

8. ห้ามแขวนสายไฟฟ้าบนของมคีม 
เช่น ใบเลื่อย 

0.24 24 80 6 20 0 0 90 0.22 

9.  เครื่องจักที่เลิกใช้งานใหป้ิด
สวิทซ์ให้เรียบร้อยครบทุกเรื่อง 

0.24 24 80 6 20 0 0 90 0.22 

10. การท างานทีท่ าใหเ้กิดประกาย
ไฟได้เตรียมถังดบัเพลิงไว้มีครบทุก
จุด และถังดับเพลิงอยูใ่นสภาพที่ดี 

0.24 25 83.33 5 16.67 0 0 91.67 0.22 

11. สายไฟฟ้าช่ัวคราวต้องเดินใน 
ลักษณะที่ไม่ท า ให้สายไฟเกิดการ 
ช ารุดได้ง่ายทุกจุด 

0.24 25 83.33 5 16.67 0 0 91.67 0.22 

12. การต่อสายไฟฟ้ามีการใช้กล่อง 
สวิทซ์หรือกล่องต่อสายรวมและอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.24 27 90 3 10 0 0 95 0.23 

หัวข้อหลกัที่ 3 รำยกำรตรวจสอบ
ไฟฟ้ำ 

2.83 รวมคะแนนที่ได ้ 94.00 2.66 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 1 สายไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดีทั้งหมดและไม่ช ารุด 
หัวข้อย่อยที่ 3 หม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกอาคาร หัวข้อย่อยที่ 5 ห้ามใช้ลวดทองแดงต่อแทนฟิวส์ทุก
จุด และ หัวข้อย่อยที่ 12 การต่อสายไฟฟ้ามีการใช้กล่องสวิทซ์หรือกล่องต่อสายรวมและอยู่ใน
สภาพที่ดีต้องเป็นชนิดกันน้ าได้ทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี  เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือก
ค าตอบมีครบมากที่สุดถึง 27 คร้ัง (95%) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติ
ครบถ้วนตามหวัข้อย่อยที่ 1, 3, 5 และ 12 เป็นส่วนมำก 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  3 รำยกำรตรวจสอบ
ไฟฟ้ำ ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 2.83% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 2.66% คิดเป็น 94% แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในหัวข้อหลักที่ 3
ในระดับสูงมำก 
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หัวข้อหลักที่ 4 รายการตรวจสอบกว้านและลิฟต์ชั่วคราวมี 21 หัวขอ้ย่อย  
 
ตารางที่ 4.19  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 4  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ยที่
ได้ (%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. ฐานรองรับหอลิฟตท์ั้งหมด มี
ความมั่นคงแข็งแรงอยูใ่นสภาพทีด่ี 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

2. ตัวลิฟต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดมีี 
ความมั่นคงแข็งแรง 

0.79 30 100 0 0 0 0 100 0.79 

3. โครงสร้างหอลิฟตท์ั้งหมดอยู่ใน 
สภาพที่ดี 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

4. มีการค้ ายัน ยึดโยงหอลิฟต์ ครบ 
ทุกจุดและมคีวามมั่นคงแข็งแรง 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

5. พื้นลิฟต์ ทั้งหมดอยู่ในสภาพทีด่ี 
มั่นคงแข็งแรง 

0.84 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.83 

6. เพดานห้องลิฟต์มีการคลุมด้วยตา 
ข่ายหรือปดู้วยไม้ทุกจดุ และทั้งหมด 
อยู่ในสภาพที่ดี 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

7. ประตูลิฟต์มคีวามมั่นคงแข็งแรง
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี

0.79 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

8. ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน้ าหนัก
บรรทุกครบจุดและอยูใ่นสภาพที่ดี 

0.79 23 76.67 5 16.67 2 6.67 85 0.67 

9. ติดตั้งตะแกรงเหล็กโดยรอบหอ
ลิฟต์ติดตั้งครบทุกจุดและอยู่ใน
สภาพที่ดียกเว้นประตทูี่เข้าออกลิฟต์ 

0.79 27 90 1 3.33 2 6.67 91.67 0.72 

10. ลิฟต์ภายนอกอาคาร ให้จดัท ารั้ว 
กั้นสูงจากพื้นดิน ครบทุกจุด 

0.79 26 86.67 1 3.33 3 10 88.33 0.70 

11. ทางเดินระหว่างลิฟต์กับ 
ส่ิงก่อสร้างต้องติดตั้งราวกันตกสูง 
ติดตั้งครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.79 20 66.67 4 13.33 6 20 73.33 0.58 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ)  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

12. ทางเดินระหว่างลิฟต์กับ 
ส่ิงก่อสร้างต้องติดตั้งขอบกันของตก 
สูงไม่น้อยกว่า 7 ซมครบทุกจุด 

0.45 0 0 8 26.67 22 73.33 13.33 0.06 

13. ช่องประตูเข้าลิฟต์ทุกทาง  ตอ้ง
ปิดกั้นด้วยไม้ขวางหรือประตูเลื่อน
ติดตั้งครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.79 3 10 17 56.67 10 33.33 35 0.28 

14. มีข้อบังคบัการใช้ลิฟต์ติดไว้ที่
ลิฟต์ติดตั้งครบทุกจุดและอยู่ใน
สภาพที่ดี 

5.18 7 23.33 14 46.67 9 30 46.67 2.42 

15. ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เท่านัน้
เป็นผู้บังคับลิฟต์ และอยู่ประจ า
ตลอดเวลาที่ท างานครบทุกจดุ 

0.45 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.44 

16. เมื่อไม่ใช้งานให้น าลิฟต์ลงมาไว้ 
ข้างล่างและปดิสวิทซ์ให้เรียบร้อย
ครบทุกเครื่อง 

0.45 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.44 

17. เครื่องกว้านที่ใช้ไฟฟ้ามีสายดิน
ครบทุกเครื่องและอยู่ในสภาพที่ดี 

0.24 26 86.67 4 13.33 0 0 93.33 0.22 

18. ติดตัง้ตะแกรงครอบเฟืองเครือ่ง
กว้านทุกเครื่องและอยู่ในสภาพทีด่ี 

2.30 6 20 16 53.33 8 26.67 46.67 1.07 

19. ติดตัง้หลังคาคลุมเครื่องกว้าน 
ครบจุดอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

0.45 7 23.33 14 46.67 9 30 46.67 0.21 

20. เบรก คันบงัคบั หมู่เฟือง 
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี

4.84 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 4.68 

21. ขณะเครื่องกว้านท างานม ี
สัญญาณเสียงครบทุกเครื่อง 

0.45 21 70 5 16.67 4 13.33 78.33 0.35 

หัวข้อหลกัที่ 4 รำยกำรตรวจสอบ
กว้ำนและลิฟต์ชั่วครำว 

22.92 รวมคะแนนที่ได ้ 72.91 16.71 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
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จากตารางที่ 4.19 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 1 ฐานรองรับหอลิฟต์ทั้งหมด มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่
ในสภาพที่ดี หัวข้อย่อยที่ 2 ตัวลิฟต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีมีความมั่นคงแข็งแรงหัวข้อย่อยที่ 3 
โครงสร้างหอลิฟต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี หัวข้อย่อยที่ 4 มีการค้ ายัน ยึดโยงหอลิฟต์ ครบทุกจุดและ
มีความมั่นคงแข็งแรง หัวข้อย่อยที่ 6 เพดานห้องลิฟต์มีการคลุมด้วยตาข่ายหรือปูด้วยไม้ทุกจุด และ
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี และหัวข้อย่อยที่ 7 ประตูลิฟต์มีความมั่นคงแข็งแรงทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
ทั้ง 6 หัวข้อเป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมีครบมากที่สุดถึง 30 คร้ัง (100%) แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติครบถ้วนตามหัวข้อย่อยที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 กัน
ทุกโครงการ 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี 4 รำยกำรตรวจสอบ
กว้ำนและลิฟต์ชั่วครำว ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 22.92% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 16.71% คิดเป็น 
72.91% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพในหัวข้อหลักที่ 4 ในระดับสูง 
 

หัวข้อหลักที่ 5 รายการตรวจสอบนั่งร้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 13 หัวข้อย่อย  
 
ตารางที่ 4.20  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 5 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. ฐานรองรับนัง่ร้านทั้งหมดอยูใ่น
สภาพที่ดีและมีความมั่นคงแข็งแรง 

0.79 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 0.70 

2. นั่งร้านมีการยึดโยงมั่นคงแข็งแรง
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.79 24 80 6 20 0 0 90 0.71 

3. พื้นนั่งร้านสะอาดและไม่ล่ืน 
 

0.84 10 33.33 15 50 5 16.6
7 

58.33 0.49 

4. พื้นนั่งร้านต้องปูชิดตดิกันและ
กว้างไม่น้อยกว่า 0.35  เมตรครบทุก
จุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.79 7 23.33 18 60 5 16.6
7 

53.33 0.42 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ)  

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 6 ห้ามสร้างนั่งร้านยึดโยงกับลิฟต์ และหัวข้อย่อยที่ 10 
ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝนตก  ลมแรง  มีพายุ  เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมี

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

5. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 
0.90 เมตร  ตลอดแนวยาวด้านนอก
ของนั่งร้านครบทุกจุด 

0.79 2 6.67 13 43.3
3 

15 50 28.33 0.22 

6. ห้ามสร้างนั่งร้านยึดโยงกบัลิฟต ์
0.00
003 

30 100 0 0 0 0 100 0.00003 

7. ใช้ผ้าใบปดิรอบนอกของนั่งร้าน
เพื่อป้องกันวัสดุตกหลน่ครบทุกจดุ
และอยู่ในสภาพที่ด ี

0.45 24 80 6 20 0 0 90 0.41 

8. มีการปิดคลุมด้วยผ้าใบเหนือชอ่ง
ที่ก าหนดให้เป็นทางเดินทุกจุดและ
อยู่ในสภาพที่ดี 

0.45 12 40 12 40 6 20 60 0.27 

9. กรณีที่ทีการท างานบนนั่งร้าน
หลายๆ ช้ันพร้อมกันต้องจัดให้มส่ิีง
ป้องกันอันตรายต่อผู้ทีท่ างานอยูช้ั่น
ล่างครบทุกจุดและทั้งหมด 

0.45 3 10 7 23.33 20 66.67 21.67 0.1 

10. ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝน
ตก  ลมแรง  มีพายุ 

0.84 30 100 0 0 0 0 100 0.84 

11. ห้ามการใช้นั่งร้านเป็นที่เกบ็ของ  0.45 27 90 3 10 0 0 95 0.43 
12. มีระบบป้องกันอันตรายกรณี 
ท างานใกล้สายไฟฟ้า เช่นใช้ฉนวน
หุ้มสายไฟฟ้าครบทุกจดุและอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.24 24 80 6 20 0 0 90 0.22 

หัวข้อหลกัที่ 5 รำยกำรตรวจสอบ
นั่งร้ำน 

6.85 รวมคะแนนที่ได ้ 70.22 4.81 
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ครบมากที่สุดถึง 30 คร้ัง (100%) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติครบถ้วน
ตามหัวข้อย่อยที่ 6 และ 10 กันทุกโครงการ 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  5 รำยกำรรำยกำร
ตรวจสอบนั่งร้ำน ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 6.85% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 4.81% คิดเป็น 70.22% 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพใน
หัวข้อหลักที่ 5 ในระดับสูง 
 

หัวข้อหลักที่ 6 รายการตรวจสอบเคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ ซึ่งประกอบไปด้วย 13 หัวข้อ   
 
ตารางที่ 4.21  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้  และระดับการ
 ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 6 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น
(คป. 1) ครบทุกเครื่องและเก็บไว้ใน
แฟ้มเรียบร้อย 

2.54 30 100 0 0 0 0 100 2.54 

2. มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น 
(คป. 2) ครบทุกเครื่องและเก็บไว้ใน 
แฟ้มเรียบร้อย 

2.54 30 100 0 0 0 0 100 2.54 

3. ฐานรองรับปัน้จัน่มีความมั่นคง
แข็งแรงทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี

0.00
003 

30 100 0 0 0 0 100 0.00003 

4. ตรวจสอบโซ่ สลิงเป็นสนิม  แตก
เกลียว  หรือไม่  และอยู่ในสภาพที่ด ี

2.54 30 100 0 0 0 0 100 2.54 

5. ติดตั้งตะแกรงครอบส่วนที่
เคลื่อนไหวได้ของเครื่องจักรครอบ
ทุกจุดและอยูใ่นสภาพที่ด ี

4.57 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 4.42 

6. ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกไว้
ที่ปั้นจั่นครบทุกจดุ 

0.45 25 83.33 5 16.67 0 0 91.67 0.41 

7. พื้นและทางเดินบนปัน้จัน่ทั้งหมด
เป็นชนดิกันลื่น  และอยู่ในสภาพที่ด ี

0.50 30 100 0 0 0 0 100 0.50 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ) 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

8. การท างานในเวลากลางคืนตอ้งจัด
ให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณทีท่ างาน
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

9. กรณีท างานใกล้สายไฟฟ้าต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า  3.00  เมตร 
หรือมีการป้องกันเช่นใช้ฉนวนหุม้
สายไฟครบทุกจดุและอยู่ในสภาพที่ดี  

0.24 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.23 

10. ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝน
ตก  ลมแรง  มีพายุ 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

11. ขณะปัน้จัน่เคลื่อนที่มี
สัญญาณเสียงครบทุกเครื่อง 

0.45 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.44 

12. ใช้ไม้เนื้ออ่อนหรือกระสอบปา่น
รองตามมุมวัตถุที่จะยกเพื่อป้องกนั 
สลิงหักก่อนจะยกทุกครั้ง 

0.45 27 90 3 10 0 0 95 0.43 

13.  ผู้ที่ได้รบัการแต่งตัง้ไว้เท่านัน้
เป็นผู้บังคับปั้นจั่นและอยูป่ระจ า
ตลอดเวลาที่ท างานครบทุกจดุและ
อยู่ประจ า 

0.45 30 100 0 0 0 0 100 0.45 

หัวข้อหลกัที่ 6 รำยกำรตรวจสอบ
เครื่องจักรขนย้ำยวัสดุ  

15.58 รวมคะแนนที่ได ้ 98.84 15.40 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่าที่ หัวข้อย่อยที่ 1 มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น(คป. 1) ครบทุก
เคร่ืองและเก็บไว้ในแฟ้มเรียบร้อย หัวข้อย่อยที่ 2 มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น (คป. 2) ครบทุก
เคร่ืองและเก็บไว้ในแฟ้มเรียบร้อย หัวข้อย่อยที่ 3 ฐานรองรับปั้นจั่นมีความมั่นคงแข็งแรงทั้งหมดอยู่
ในสภาพที่ดี หัวข้อย่อยที่ 4 ตรวจสอบโซ่ สลิงเป็นสนิม  แตกเกลียว  หรือไม่  และอยู่ในสภาพที่ดี  
หัวข้อย่อยที่ 7 พื้นและทางเดินบนปั้นจั่นทั้งหมดเป็นชนิดกันลื่น  และอยู่ในสภาพที่ดี หัวข้อย่อยที่ 8 
การท างานในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างทั่วบริเวณที่ท างานครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี  
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หัวข้อย่อยที่ 10 ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝนตก  ลมแรง  มีพายุ  และหัวข้อย่อยที่ 13  ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งไว้เท่านั้นเป็นผู้บังคับปั้นจั่นและอยู่ประจ าตลอดเวลาที่ท างานครบทุกจุดและอยู่ประจ า  
เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมีครบมากที่สุดถึง 30 คร้ัง (100%) แสดงว่ากลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติครบถ้วนตามหัวข้อย่อยที่ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 และ 13 
กันทุกโครงการ 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  6 รำยกำรตรวจสอบ
เคร่ืองจักรขนย้ำยวัสดุ ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 15.58% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 15.40% คิดเป็น 
98.84% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพในหัวข้อหลักที่ 6 ในระดับสูงมำก 
 

หัวข้อหลักที่ 7. รายการตรวจสอบการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหล่นและการพังทลาย 
ซึ่งประกอบไปด้วย 9 หัวข้อ 
 

ตารางที่ 4.22  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 7 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. ท ารั้วกั้นโดยรอบช่องเปิดสูงไม่
น้อยกว่า 0.90 เมตร ครบทุกจุดอยูใ่น 
สภาพที่ดี 

0.79 21 70 7 23.33 2 6.67 81.67 0.65 

2. ปิดช่องเปิดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให ้
เรียบร้อยครบทุกจุดอยูใ่นสภาพทีด่ี 

0.79 22 73.33 6 20 2 6.67 83.33 0.66 

3 ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 
0.90 เมตรบรเิวณโดยรอบอาคาร ที่
ยังไม่ได้ท าผนงัครบทุกจุด 

0.79 20 66.67 9 30 1 3.33 81.67 0.65 

4. ติดตั้งราวกันตกช่องลิฟต์ (กรณียัง 
ไม่ได้ติดตั้งลิฟต์) ครบทุกจดุและอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.79 26 86.67 4 13.33 0 0 93.33 0.74 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

5. ติดตั้งตาข่ายคลุมช่องเปิด เพื่อ 
ป้องกันวัสดุตกหล่นลงด้านล่างครบ 
ทุกจุดและอยูใ่นสภาพที่ด ี

0.45 18 60 12 40 0 0 80 0.36 

6. จัดท าราง  ปล่อง  ส าหรับทิ้งเศษ
วัสดุจากที่สูงครบทุกจดุอยู่ในสภาพ
ที่ด ี

0.45 22 73.33 7 23.33 1 3.33 85 0.38 

7. จัดท าแผงกั้น ผ้าใบหรือตาข่าย
คลุมเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นครบ
ทุกจุดและทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 

0.45 21 70 9 30 0 0 85 0.38 

8. หลังคาคลุมทางเดิน (สถานที ่
ก่อสร้างที่ติดกับทางสัญจสาธารณะ) 
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.45 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.44 

9. พื้นที่ท างานที่สูงเกิน 2.00 เมตร 
ต้องจัดให้มนีั่งร้านส าหรบัท างาน
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.34 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.33 

หัวข้อหลกัที่ 7 รำยกำรตรวจสอบ
เครื่องจักรขนย้ำยวัสดุ  

5.28 รวมคะแนนที่ได ้ 86.93 4.59 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากตารางที่  4.22 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 8 หลังคาคลุมทางเดิน (สถานที่ก่อสร้างที่ติดกับ
ทางสัญจสาธารณะ) และหัวข้อย่อยที่ 9 พื้นที่ท างานที่สูงเกิน 2.00 เมตรต้องจัดให้มีนั่งร้านส าหรับ
ท างานครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดีครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี  เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ใน
การเลือกค าตอบมากที่สุดถึง 29 คร้ัง (98.33%) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการ
ตามหัวข้อย่อยที่ 8 และ 9 เป็นส่วนมำก 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี 7 รำยกำรตรวจสอบกำร
ตกจำกท่ีสูง วัสดุกระเด็น ตกหล่นและกำรพังทลำย ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 5.28% ค่าคะแนนเฉลี่ย
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ที่ได้เท่ากับ 4.59% คิดเป็น 86.93% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในหัวข้อหลักที่ 7 ในระดับสูงมำก 
 

หัวข้อหลักที่ 8 รายการตรวจสอบสอบบันไดชั่วคราว ซึ่งประกอบไปด้วย 14 หัวข้อย่อย 
 
ตารางที่ 4.23  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 8 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. บันไดทุกจุดไม่มีการน าไม้ทีผุ่ 
แตกมาท าแม่บันไดและขั้นบันได 

0.45 27 90 3 10 0 0 95 0.43 

2. แม่บันไดต้องไสให้เรียบและไม่มี 
เหลี่ยมคมทุกจดุ 

2.27 27 90 3 10 0 0 95 2.16 

3. บันไดโลหะชานพักและขั้นบนัได
ทุกจุดเป็นชนิดกันล่ืนและอยูใ่น
สภาพที่ดี 

0.05 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.05 

4. ขั้นบนัไดทีเ่ปน็โลหะมีการพับ
ปลายลงไม่น้อยกว่า 5 ซม.ครบทกุ
จุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

2.27 28 
 

93.33 2 6.67 0 0 96.67 2.19 

5. ชานพักบันไดทุกจดุกว้างไม่น้อย
กว่า 0.60 เมตร 

0.45 19 63.33 11 36.67 0 0 81.67 0.37 

6. ขั้นบนัไดทุกจุดมีระยะห่าง
เท่าๆกันและห่างกันไม่เกิน 0.30 
เมตร 

0.50 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.48 

7. ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 
0.90 เมตร ครบทุกจดุและอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.79 9 30 10 33.33 11 36.6
7 

46.67 0.37 

8. พื้นที่ปฏิบัตงิานที่สูงเกนิ 1.50 
เมตร ต้องจัดให้มีบนัไดชั่วคราว
ส าหรับขึ้นไปท างานครบทุกจดุและ
อยู่ในสภาพที่ดี 

0.79 26 86.67 4 13.33 0 0 93.33 0.74 
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ตารางที่ 4.23 (ต่อ)  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

9. บันไดช่ัวคราวทุกจดุมีความลาด 
พอที่จะไต่ได้สะดวก และอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.84 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 0.74 

10. บันไดชั่วคราวภายนอกอาคาร
ต้องติดตัง้โกร่งครอบและตาข่าย
โดยรอบบันไดครบทุกจุดและอยูใ่น
สภาพที่ดี 

0.79 18 60 7 23.33 5 16.67 71.67 0.57 

11. บันไดที่น ามาใช้งานทั้งหมดอยู่
ในสภาพที่ดี 

0.84 28 93.33 2 6.67 0 0 96.67 0.81 

12. ไม่มีการต่อบันไดส้ันเข้าด้วยกัน 
เพื่อเพิ่มความยาวบันไดทุกจุด 

0.00
003 

29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.000
29 

13. การใช้บันไดชั่วคราว บนพืน้
เรียบต้องติดตัง้อุปกรณ์กันล่ืนที่ฐาน
บันไดครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.05 23 76.67 7 23.33 0 0 88.33 0.04 

14. มีระบบป้องกันอันตรายกรณี 
ท างานใกล้สายไฟฟ้า เช่นใช้ฉนวน
หุ้มสายไฟฟ้าครบทุกจดุและอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.24 29 96.67 1 3.33 0 0 98.33 0.23 

หัวข้อหลกัที่ 8 รำยกำรตรวจสอบ
สอบบนัไดชั่วครำว 

10.32 รวมคะแนนที่ได ้ 88.95 9.18 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 12 ไม่มีการต่อบันไดสั้นเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความยาว
บันไดทุกจุด และหัวข้อย่อยที่ 14  มีระบบป้องกันอันตรายกรณีท างานใกล้สายไฟฟ้า เช่นใช้ฉนวน
หุ้มสายไฟฟ้าครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมากที่สุด
ถึง 29 คร้ัง (98.33%) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัตติามหัวข้อย่อยที่ 12 
และ 14  เป็นส่วนมำก 
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 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  8 รำยกำรตรวจสอบ
สอบบันไดชั่วครำว ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 10.32% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ  9.18% คิดเป็น 
88.95% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพในหัวข้อหลักที่ 8 ในระดับสูงมำก 
 

หัวข้อหลักที่ 9 รายการตรวจสอบความสะอาด และมีระเบียบ การเดินสายไฟ และการให้
แสงสว่างชั้วคราว ห้องสุขาชั่วคราว ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หัวข้อย่อย  
 
ตารางที่ 4.24  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ

ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 9 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ยที่
ได้ (%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. บริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด  
สะอาดและการกองเก็บวัสดุเปน็
ระเบียบ 

0.47 26 86.67 4 13.33 0 0 93.33 0.44 

2. วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิด
ให้เรียบร้อยครบทุกจุดและอยูใ่น
สภาพที่ดี 

0.43 24 80 6 20 0 0 90 0.39 

3. มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งอาคาร 
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

7.15 24 80 6 20 0 0 90 6.44 

4. ก าหนดจดุทิ้งขยะภายใน
หน่วยงานท าคอกกั้นและติดตั้งปา้ย
จุดทิง้ขยะครบทุกจุด 

0.43 25 83.33 5 16.67 0 0 91.67 0.39 

หัวข้อหลกัที่ 9 รำยกำรตรวจสอบ
ควำมสะอำด  และมีระเบียบ  กำร
เดินสำยไฟ  และกำรใหแ้สงสว่ำงชั้ว
ครำว  ห้องสุขำช่ัวครำว 

8.48 รวมคะแนนที่ได ้ 90.33 7.66 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 



90 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 1 บริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด สะอาดและการกอง
เก็บวัสดุเป็นระเบียบ เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบมากที่สุดถึง  26 คร้ัง (93.33%) 
แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัตติามหัวข้อย่อยที่ 1 กันเป็นส่วนมำก 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  9 รำยกำรตรวจสอบ
ควำมสะอำด  และมีระเบียบ  กำรเดินสำยไฟ  และกำรให้แสงสว่ำงชั้วครำว  ห้องสุขำชั่วครำว  ซึ่งมี
ค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 8.48% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 7.66% คิดเป็น 90.33% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในหัวข้อหลักที่  9 ใน
ระดับสูงมำก 
 

หัวข้อหลักที่ 10. รายงานตรวจสอบการเชื่อมและการจัด ซึ่งประกอบไปด้วย 11 หัวข้อย่อย 
 
ตารางที่ 4.25  หัวข้อย่อย คะแนนเต็ม ความถี่ในการเลือก คะแนนเฉลี่ยที่ได้และระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพของหัวข้อหลักที่ 10 

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

1. ตู้เช่ือมทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 0.66 19 63.33 11 36.67 0 0 81.67 0.54 
2. สายดินทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี 0.24 19 63.33 11 36.67 0 0 81.67 0.20 
3. จุดต่อสายไฟทั้งหมดอยู่ในสภาพ
ที่ด ี

0.24 17 56.67 13 43.33 0 0 78.33 0.19 

4. สายไฟทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี 0.24 16 53.33 14 46.67 0 0 76.67 0.18 
5. หัวจับลวดเชื่อมทั้งหมดอยู่ใน
สภาพที่ดี 

0.32 24 80 6 20 0 0 90 0.29 

6. สถานที่ท างานมีการถ่ายเทอากาศ
ครบทุกจุด 

0.01 24 80 6 20 0 0 90 0.009 

7. การท างานที่สูง มีการใช้ฉนวนกั้น 
หรือส่ิงป้องกันอืน่ๆที่เหมาะสมเพื่อ 
ป้องกันบคุคลที่อยู่ด้านล่างครบทกุ
จุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.74 12 40 10 33.33 8 26.67 56.67 0.42 

8. สายไฟทุกจุดไม่เกาะกะทางเดนิ
ของผูป้ฏบิัติงานอืน่ 

0.05 13 43.33 11 36.67 6 20 61.67 0.03 
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ตารางที่ 4.25 (ต่อ)  

หัวข้อย่อย 

คะ 
แนน 
เต็ม 
(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 
คิด
เป็น 
(%) 

คะ 
แนน 
เฉลี่ย 
(%) 

มีครบ มีไม่ครบ ไม่ม ี

จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 
จ ำ 
นวน 

% 

9. ใช้หัวต่อส าหรับต่อสายไฟเพื่อ
เพิ่มความยาวครบทุกจุด 

0.24 18 60 12 40 0 0 80 0.19 

10. จัดสถานที่ส าหรับเกบ็ท่อแก็ส  
และติดตั้งป้ายครบอยู่ในสภาพทีด่ี 

0.43 20 66.67 10 33.33 0 0 83.33 0.36 

11. การท างานทีท่ าใหเ้กิดประกาย
ไฟได้เตรียมถังดบัเพลิงไว้ครบทกุ
จุดและอยู่ในสภาพที่ด ี

0.42 18 60 10 33.33 2 6.67 76.67 0.32 

หัวข้อหลกัที่ 10 รำยงำนตรวจสอบ
กำรเช่ือมและกำรจัด 

3.58 รวมคะแนนที่ได ้
76.2
6 

2.73 

* จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 กลุ่มตัวอย่าง 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่าหัวข้อย่อยที่ 5 หัวจับลวดเชื่อมทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี และหัวข้อ
ย่อยที่ 6 สถานที่ท างานมีการถ่ายเทอากาศครบทุกจุด เป็นหัวข้อย่อยที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบ
มากที่สุดถึง 24 คร้ัง (90%) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีการปฏิบัติตามหัวข้อย่อย
ที่ 5 และ 6 เป็นส่วนมำก 
 ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพในหัวข้อหลักท่ี  10 รำยกำรตรวจสอบ
เคร่ืองจักรขนย้ำยวัสดุ ซึ่งมีค่าคะแนนเต็มอยู่ที่ 3.58% ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 2.73% คิดเป็น
76.26% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพในหัวข้อหลักที่ 10 ในระดับสูง 
 4.3.1.2  วิเคราะห์ระดับคะแนนในแต่ละหัวข้อหลัก โดยเรียงล าดับจากหัวข้อที่ได้

คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด และค่าระดับการตรวจสอบความปลอดภัย
ทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก  
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ตารางที่ 4.26  หัวข้อหลัก คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
 กายภาพของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก   

อัน 
ดับ 

รำยละเอียด 
คะแนน 
เต็ม 

 

คะแนน 
เฉลี่ยท่ีได้ 

คิดเป็น 
(%) 

1 หัวข้อหลักที ่6 รายการตรวจสอบขนย้ายวัสดุ 15.58 15.40 98.84 
2 หัวข้อหลักที ่3 รายการตรวจสอบไฟฟ้า 2.83 2.66 94.00 
3 หัวข้อหลักท่ี 9 รายการตรวจสอบความสะอาด  

และมีระเบียบ  การเดินสายไฟ  และการให้แสง
สว่างชั้วคราว  ห้องสุขาชั่วคราว 

8.48 7.66 90.33 

4 หัวข้อหลักที ่8 รายการตรวจสอบบันไดชั่วคราว 10.32 9.18 88.95 
5 หัวข้อหลักท่ี  2 รายการตรวจสอบเคร่ืองมือ – 

เคร่ืองจักร 
10.73 9.43 87.88 

6 หัวข้อหลักท่ี 7 รายการตรวจสอบการตกจากที่สูง  
วัสดุกระเด็น  ตกหล่นและการพังทลาย 

5.28 4.59 86.93 

7 หัวข้อหลักที่ 1 รายการตรวจสอบเขตก่อสร้าง  12.59 10.06 79.90 
8 หัวข้อหลักท่ี 10 รายงานตรวจสอบการเชื่อมและ

การจัด 
3.35 2.73 76.26 

9 หัวข้อหลักท่ี 4 รายการตรวจสอบกว้านและลิฟต์
ชั่วคราว 

22.92 16.71 72.91 

10 หัวข้อหลักที่ 5 รายการตรวจสอบนั่งร้าน 6.85 4.81 70.22 
ระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ 
(กลุ่มตัวอย่ำงธุรกิจก่อสร้ำงขนำดเล็ก ) 

100 83.23  

 
จากตารางที่ 4.26 จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางกายภาพของสูงสุดอันดับแรกในหัวข้อหลักที่ 6 รายการตรวจสอบเคร่ืองจักรขนย้าย
วัสดุ คิดเป็น 98.48% และต่ าสุดในหัวข้อหลักที่ 5 รายการตรวจสอบนั่งร้าน คิดเป็น 70.22% 

ค่ำระดับกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยทำงกำยภำพของของกลุ่มตัวอย่ำงธุรกิจก่อสร้ำง
ขนำดเล็ก  ซึ่งได้จากการรวมค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ของหัวข้อหลักทั้ง  10 หัวข้อแล้วพบว่ามีค่าอยู่ที่ 
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83.23% แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
กายภาพอยู่ในระดับสูงมำก 

4.3.2  วิเครำะห์ระดับควำมถี่ของกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 4.3.2.1  วิเคราะห์ระดับความถี่ในการเลือกค าตอบในแต่ละลักษณะการประสบ 
  อันตรายทั้ง 12 ลักษณะ 
 ผู้วิจัยได้เข้าท าการตรวจสอบระดับระดับการจัดการความปลอดภัย มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะ
ศึกษาระดับการความปลอดภัยของธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กจากปัจจัยการบริหารการจัดการความ
ปลอดภัยโครงสร้าง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ซึ่งด าเนินโครงการละ 10 ชุด 
จ านวน 30 โครงการ น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และจะจ าแนกการวิเคราะห์ 
ดังต่อไปนี้ 

โดยในตอนที่  1 ของแบบสอบถามเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เพื่อท าการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งได้ผลดังตาราง 4.27 
 
ตารางที่  4.27  จ านวน และร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ   
 ชาย 216 72 
 หญิง 84 28 
รวม 300 100 
2. อายุ   
 18-28 ป ี 60 20 
 29-39 ป ี 51 17 
 40-51 ป ี 135 45 
 52 ปี ขึ้นไป 54 18 
รวม  300 100 
3. ประเภทแรงงาน    
 งานก่อสร้าง 66 22 
 งานไฟฟ้า 30 10 
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ตารางที่ 4. 27 (ต่อ)  
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

3. ประเภทแรงงาน    
 งานเหล็ก 88 29.3 
 งานสาธารณูปโภค 116 38.7 
 งานอื่น ๆ 0 0 
รวม  300 100 
4. วุฒิการศึกษา   
ต่ ากว่ามัธยมต้น 58 19.3 
มัธยมปลาย/ปวช. 136 45.3 
ปวส. 61 20.3 
อ่ืน ๆ 45 15.0 
รวม 300 100 
5. ระยะเวลาที่ท างานในบรัทปัจจุบัน   
 0 – 2 ป ี 66 22.00 
 3 – 5 ป ี 64 21.30 
 6 – 8 ป ี 82 27.30 
 มากกว่า 8 ปี 88 29.30 
รวม 300 100 
6. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง   
 0 – 3 ป ี 78 26.0 
 4 – 6 ป ี 130 43.3 
 7 – 10 ป ี 65 21.7 
 มากกว่า 10 ปี 27 9.0 
รวม  300 100 
7. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัย   
 เคย 61 20.3 
 ไม่เคย 239 79.7 
รวม  300 100 
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ตารางที่ 4.27 (ต่อ)  
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยใน
การท างาน 

  

 ไม่เคย 36 12.0 
 ใช้บ้างเป็นบางครั้ง 176 58.7 
 ใช้สม่ าเสมอ 88 29.3 
รวม  300 100 
9 .  ความมั่นใจในการท างานด้ านความ
ปลอดภัยในการท างานปัจจุบัน 

  

 มั่นใจ 99 33 
 ไม่มั่นใจ 201 67 
รวม  300 100 
10. ผู้บริหารให้ความส าคัญแก่ความปลอดภัย
ของพนักงานในระดับ 

  

 น้อย 0 0 
 ปานกลาง 213 71.00 
 มาก 66 22.00 
 มากที่สุด 21 7.00 
รวม 300 100 

 
จากตารางที่ 4.27 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีผลดังต่อไปนี้ โดย

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนมากจะเป็นเพศชาย เป็นจ านวน 216  คน คิดเป็นร้อยละ 72 อายุระหว่าง 40-51 
ปี เป็นจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ส่วนอายุระหว่าง 29-39 ปี มีจ านวน
น้อยที่สุด เป็นจ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทแรงงาน
สาธารณูปโภค เป็นจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.7 ส่วนประเภทแรงงาน
ไฟฟ้า มีจ านวนน้อยที่สุด เป็นจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ส่วนใหญ่จบการศึกษา มัธยม
ปลาย/ปวช. จ านวน 136 คน หรือร้อยละ 45.3 โดยมีระยะเวลาท างานในบริษัทปัจจุบันมากกว่า 8 ปี 
เป็นจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 ส่วนประสบการณ์การท างานก่อสร้าง
ในช่วง 4-6 ปี จะมากที่สุด เป็นจ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรม



96 
 

ด้านความปลอดภัยในการท างาน จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 79.7 การใช้อุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยในการท างาน ใช้บ้างเป็นบางคร้ัง มีจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.7 ส าหรับความมั่นใจในการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานปัจจุบันพบว่าไม่มั่นใจ       มี
จ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และผู้บริหารให้ความส าคัญแก่ความ
ปลอดภัยของพนักงานในระดับปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด เป็นจ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 71.0 

 4.3.2.2  วิเคราะห์ระดับคะแนนของแต่ละลักษณะการประสบอันตรายทั้ง  12 
ลักษณะ และระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก  

 
ตารางที่ 4.28  รายละเอียดแต่ละลักษณะการประสบอันตราย  ดัชนีการประสบอันตราย ความถี่ใน
 การเลือก เปอร์เซ็นต ์และดัชนีการประสบอันตรายเฉลี่ย 

ลักษณะกำร
ประสบอนัตรำย 

ดัชน ี
ประสบ 
อันตรำย

*(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 

คิดเป็น 
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ย (%) 

ไม่เกิด 
เกิดเท่ำกับ  

1 ครั้ง/ 3 เดือน 
เกิดมำกกว่ำ  

1 ครั้ง / 3 เดือน 
จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

1. ตกจากที่สูง  9.59 234 78.0 60 20.0 6 2.0 88.0 8.43 
2. หกล้ม ลื่นล้ม  0.76 163 54.3 131 43.7 6 2.0 76.17 0.58 
3. อาคารส่ิงก่อ 
สร้างพังทับ  

0.001 287 95.7 13 4.3 0 0 97.83 0.00098 

4. วัตถุส่ิงของ
พังทลายทับ  

29.40 232 77.3 68 22.7 0 0 88.67 26.07 

5. วัตถส่ิุงของ
กระแทก/ชน  

14.64 149 49.7 144 48.0 7 2.3 73.67 10.78 

6. วัตถุส่ิงของ
หนีบ/ดึง  

16.10 165 55.0 132 44.0 3 1.0 77.0 12.40 

7. วัตถุส่ิงของ
ตัด/บาด/ทิ่มแทง  

18.13 136 45.3 162 54.0 2 0.7 72.33 13.11 

8. วัตถุส่ิงของ
กระเด็นเข้าตา  

2.93 237 79.0 62 20.7 1 0.3 89.33 2.62 

9. วัตถส่ิุงของ
ระเบดิ  

1.35 284 94.7 16 5.3 0 0 97.33 1.31 
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ตารางที่ 4.28 (ต่อ)  

ลักษณะกำร
ประสบอนัตรำย 

ดัชน ี
ประสบ 
อันตรำย

*(%) 

ควำมถี่ในกำรเลอืก* 

คิดเป็น 
(%) 

คะแนน 
เฉลี่ย (%) 

ไม่เกิด 
เกิดเท่ำกับ  

1 ครั้ง/ 3 เดือน 
เกิดมำกกว่ำ  

1 ครั้ง / 3 เดือน 
จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

10. ไฟฟ้าช็อต  6.36 264 88.0 36 12.0 0 0 94.0 5.98 
11. ผลจากความ
ร้อนสูง/ของ
ร้อน  

0.68 172 57.3 126 42.0 2 0.7 78.33 0.53 

12. สัมผัสส่ิงมี
พิษ/สารเคม ี 

0.06 190 63.3 108 36.0 2 0.7 81.33 0.05 

ระดับควำมถี่
กำรเกิดอุบัติเหตุ  

100 
รวมดัชนีประสบอนัตรำย 

(ดัชนีควำมปลอดภัย) 
81.86 

*ตารางที่ 3.7  ** จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 300 กลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะการประสบอันตรายที่ 1 ตกจากที่สูง ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ยเท่ากับ  8.43 % 
จากดัชนีประสบอันตราย  9.59 % คิดเป็น 88.0 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคาร
สูงมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 1 ในระดับต่ ำมำก 
ลักษณะการประสบอันตรายที่ 2 หกล้ม ลื่นล้ม ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ยเท่ากับ 0.58% จาก
ดัชนีประสบอันตราย 0.76 % คิดเป็น 76.17 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคารสูงมี
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 2 ในระดับต่ ำ 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 3 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ ซึ่งมีดัชนีประสบอันตราย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.00098% จากดัชนีประสบอันตราย 0.001% คิดเป็น 97.83% ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่  3 ในระดับ
ต่ ำมำก 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 4 วัตถุสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ ซึ่งมีดัชนีประสบอันตราย
เฉลี่ยเท่ากับ 26.07 % จากดัชนีประสบอันตราย 29.40 % คิดเป็น 88.67 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่  4 ในระดับ
ต่ ำมำก 
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 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 5 วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ย
เท่ากับ 10.78 % จากดัชนีประสบอันตราย 14.64 % คิดเป็น 73.67 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 5 ในระดับต่ ำ 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่  6 วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ย
เท่ากับ 12.40 % จากดัชนีประสบอันตราย 16.10% คิดเป็น 77.0 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่  6 ในระดับต่ ำ
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 7 วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง ซึ่งมีดัชนีประสบอันตราย
เฉลี่ยเท่ากับ 13.11 % จากดัชนีประสบอันตราย 18.13 % คิดเป็น 72.33 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 7 ในระดับต่ ำ
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 8 วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา ซึ่งมีดัชนีประสบอันตราย เฉลี่ย
เท่ากับ 2.62 % จากดัชนีประสบอันตราย 2.93 % คิดเป็น 89.33 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 8 ในระดับต่ ำมำก
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 9 วัตถุสิ่งของระเบิด ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ยเท่ากับ
1.31% จากดัชนีประสบอันตราย 1.35 % คิดเป็น 97.33 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้าง
อาคารสูงมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 9 ในระดับต่ ำมำก 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 10 ไฟฟ้าช็อต ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ยเท่ากับ 5.98% 
จากดัชนีประสบอันตราย 6.36 % คิดเป็น 94.00 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างโครงการก่อสร้างอาคาร
สูงมีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 10 ในระดับต่ ำมำก 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 11 ผลจากความร้อนสูง/ของร้อน ซึ่งมีดัชนีประสบอันตราย
เฉลี่ยเท่ากับ 0.53 % จากดัชนีประสบอันตราย 0.68 % คิดเป็น 78.33 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 11 ในระดับ
ต่ ำ 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 12 สัมผัสสิ่งมีพิษ/สารเคมี ซึ่งมีดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ย
เท่ากับ 0.05 % จากดัชนีประสบอันตราย 0.06 % คิดเป็น 81.33 % ซึ่งแสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดเล็ก มีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในลักษณะการประสบอันตรายที่ 12 ในระดับต่ ำมำก
 ค่ำระดับควำมถี่ของกำรเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่ำงธุรกิจก่อสร้ำงขนำดเล็ก ซึ่งได้จาก
การรวมดัชนีประสบอันตรายเฉลี่ยของลักษณะการประสบอันตรายทั้ง 12 ลักษณะ พบว่ามีค่าเท่ากับ 
81.86 % แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก มีระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุอยู่ใน
ระดับต่ ำมำก 
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4.4  วิเครำะห์หำสมกำรพยำกรณ์ค่ำระดับประสิทธิภำพควำมปลอดภัยจำกปัจจัยกำรบริหำรงำน
ควำมปลอดภัย 

 โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) โดยวิธี
Stepwise Regression ทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 ส าหรับการคัดตัวแปรเข้า และ
ทดสอบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.10 ส าหรับการคัดตัวแปรออก โดยก าหนดสมมุติฐานทางสถิติ
ดังนี ้
 H0 : ปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัยทุกข้อ ไม่สามารถพยากรณ์ระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 H1 :  ปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัยบางข้อ สามารถพยากรณ์ระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 ถ้ายอมรับสมมุติฐาน H0 แสดงว่าไม่ควรจะใช้ปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัย
ทุกข้อมาพยากรณ์ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย  
 ถ้าปฏิเสธสมมุติฐาน H0 แสดงว่ามีปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัยบางข้อ
สามารถพยากรณ์ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยได้ จึงท าการทดสอบสมมุติฐาน ดังต่อไปนี้ 
 H0 : ปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่  ..... ไม่สามารถพยากรณ์ระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 H1 : ปัจจัยหลักในการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่  ..... สามารถพยากรณ์ระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
  

ตารางที่ 4.29 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปร
 พยากรณ์กับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 

ตัวแปรพยำกรณ ์
(ปัจจัยหลักที่) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 
 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
Constant 2.157 0.301  7.178 0.000 
ปัจจัยหลักที่ 11  ความ
ปลอดภัยนอกเวลางาน 

0.079 0.041 0.350 1.924 0.039* 

R = 0.672, R Square = 0.451, Adjusted R Square = 0.116,  
* นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
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จากตารางที่ 4.29 พบว่าจากปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยทั้ง 11 ปัจจัยหลัก 
จะมีเพียง 1 ปัจจัยหลักในสมการถดถอยที่สามารถพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยได้
ใกล้เคียงที่สุด และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คือ ปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน 
ซึ่งอิทธิพลต่อค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 45.1 % (R Square = 0.451) ค่าความคลาด
เคลื่อนของการประมาณค่าเท่ากับ 30.1 (Std. Error)โดยสามารถพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อน ามาเป็นตัวพยากรณ์และจัดเป็น
สมการจะได้สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยของ
โครงการก่อสร้างอาคารสูงในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริงดังนี้   
   Y = 2.157 + 0.079 X11  
และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
   Z = 0.39 X11  
ก าหนดให้ X11 = ปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน 
 
4.5  วิเครำะห์ข้อมูลตำมสมมุติฐำน 

4.5.1 สมมุติฐำนข้อท่ี 1 เพศในโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยใน
แต่ละปัจจัยหลักที่ต่างกัน  วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความ
ปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก แยกตามเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง 

H0: เพศที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่แตกต่าง 

 
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ระดับกำร 
บริหำรงำน 

ควำมปลอดภัย 
1. ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัย  1.542 0.162 ไม่แตกต่าง 
2. การอบรมผู้บริหาร  -1.820 0.107 ไม่แตกต่าง 
3. การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน  0.162 0.874 ไม่แตกต่าง 
4. กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน  -0.171 0.868 ไม่แตกต่าง 
5. การฝึกอบรมพนักงาน  -0.395 0.701 ไม่แตกต่าง 
6. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  3.162 0.005 แตกต่าง* 
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ตารางที่ 4.30 (ต่อ) 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ระดับกำร 
บริหำรงำน 

ควำมปลอดภัย 
7. การควบคุมสุขภาพ  0.498 0.629 ไม่แตกต่าง 
8. การรณรงค์ส่งเสริม  -1.859 0.085 ไม่แตกต่าง 
 9. การจ้างและบรรจุพนักงาน  1.469 0.159 ไม่แตกต่าง 
10. การควบคุมการจัดซื้อ  -1.278 0.244 ไม่แตกต่าง 
11. ความปลอดภัยนอกเวลางาน  -0.059 0.954 ไม่แตกต่าง 

  

 ผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. (0.162, 0.107, 0.874, 0.868, 0.701, 0.62, 0.085, 0.159, 0.244, 
0.954) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0: เพศ มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่  
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, และ 11 ที่ไม่แตกต่างกัน 
 แต่ในปัจจัยหลักที่ 6 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พบว่ามีค่า Sig. (0.005) < 
0.05 แสดงว่ายอมรับ H1: เพศ มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่แตกต่าง 

4.5.2  สมมุติฐำนข้อท่ี 2 มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยใน
แต่ละปัจจัยหลักที่ต่างกัน 

 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก  แยก
ตามมูลค่าโครงการ คือ ต่ ากว่า 8 ล้าน  และ สูงกว่า 8 ล้าน 
 H0: มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่ไม่
แตกต่างกัน 
 H1: มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่
แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ 4.31  การวิเคราะห์ระดับการบริหารงานความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมูลค่าโครงการ
 ที่ต่างกัน 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 

ระดับกำร 
บริหำรงำน 

ควำมปลอดภัย 
1. ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัย  0.093 0.933 ไม่แตกต่าง 
2. การอบรมผู้บริหาร  -0.421 0.707 ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 

ระดับกำร 
บริหำรงำน 

ควำมปลอดภัย 
3. การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน  -0.539 0.639 ไม่แตกต่าง 
 4. กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน  0.775 0.511 ไม่แตกต่าง 
5. การฝึกอบรมพนักงาน  0.326 0.773 ไม่แตกต่าง 
6. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  0.623 0.591 ไม่แตกต่าง 
7. การควบคุมสุขภาพ  0.711 0.545 ไม่แตกต่าง 
8. การรณรงค์ส่งเสริม  0.641 0.577 ไม่แตกต่าง 
9. การจ้างและบรรจุพนักงาน  0.289 0.798 ไม่แตกต่าง 
10. การควบคุมการจัดซื้อ  -1.803 0.083 ไม่แตกต่าง 
11. ความปลอดภัยนอกเวลางาน  -1.143 0.347 ไม่แตกต่าง 

 
 ผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. (0.933, 0.707, 0.639, 0.511, 0.773, 0.591, 0.545, 0.577, 
0.798, 0.083, 0.347) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0: มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงาน
ความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, และ 11 ที่ไม่แตกต่างกัน 

4.5.3  สมมุติฐำนข้อท่ี 3 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน  มี
ระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่ต่างกัน 

 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อ
หลัก แยกตามการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน คือ เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
 H0: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน  มีระดับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละ หัวข้อหลักที่ไม่แตกต่างกัน 
 H1: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน  มีระดับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4. 32 การวิเคราะห์ระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่างที่มี
 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ระดับกำร 
ตรวจสอบควำม 
ปลอดภัยทำง 
กำยภำพ 

1. รายการตรวจสอบเขตก่อสร้าง  1.868 0.073 ไม่แตกต่าง 
2. รายการตรวจสอบเคร่ือง มือ-เคร่ืองจักร  1.106 0.281 ไม่แตกต่าง 
3. รายการตรวจสอบไฟฟ้า  -0.615 0.543 ไม่แตกต่าง 
4. รายการตรวจสอบกว้านและลิฟต์ชั่วคราว  -1.540 0.135 ไม่แตกต่าง 
5. รายการตรวจสอบนั่งร้าน  0.111 0.912 ไม่แตกต่าง 
6. รายการตรวจสอบเคร่ือง จักรขนย้ายวัสดุ  1.169 0.254 ไม่แตกต่าง 
7. รายการตรวจสอบการตกจากที่สูง  วัสดุ
กระเด็น ตกหล่นและการพังทลาย 

-0.804 0.433 ไม่แตกต่าง 

8. รายการตรวจสอบบันไดชั่วคราว  0.000 1.000 ไม่แตกต่าง 
9. รายการตรวจสอบความสะอาด  และมี
ระเบียบ  

-0.642 0.526 ไม่แตกต่าง 

10. รายการตรวจสอบการเชื่อมและการตัด  -0.469 0.643 ไม่แตกต่าง 
 

ผลการทดสอบพบว่าทั้ง 10 หัวข้อหลักของรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพมี
ค่ า  Sig. (0.073, 0.281, 0.543, 0.135, 0.912, 0.254, 0.433, 1.000, 0.526, 0.643) > 0.05 แสดงว่ า
ยอมรับ  H0: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน  มีระดับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10ไม่แตกต่างกัน 
 4.5.4  สมมุติฐำนข้อท่ี 4 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน  มี

ระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่ต่างกัน 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบ
อันตราย แยกตามมูลค่าโครงการ คือ คือ เคยอบรม ไม่เคยอบรม 
 H0 : การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน  มีระดับความถี่ของการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่ไม่ต่างกัน 
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 H1 : การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน  มีระดับความถี่ของการ
เกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.33  การวิเคราะห์ระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่างที่มีการผ่านการอบรม
 ด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน 

ปัจจัยหลัก 
 

t 
Sig. 

(2-tailed) 
 

ระดับกำร 
ตรวจสอบควำม 
ปลอดภัยทำง 
กำยภำพ 

1. ตกจากที่สูง  0.695 0.493 ไม่แตกต่าง 
2. หกล้ม ลื่นล้ม  0.389 0.702 ไม่แตกต่าง 
3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ  -2.683 0.014 แตกต่าง* 
4. วัตถุสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ  0.367 0.716 ไม่แตกต่าง 
5. วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน  1.183 0.247 ไม่แตกต่าง 
6. วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง  -0.475 0.638 ไม่แตกต่าง 
7. วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง -  0.894 0.379 ไม่แตกต่าง 
8. วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา  1.183 0.247 ไม่แตกต่าง 
9. วัตถุสิ่งของระเบิด  0.748 0.461 ไม่แตกต่าง 
10. ไฟฟ้าช็อต -0.475 0.638 ไม่แตกต่าง 
11. ผลจากความร้อนสูง/ของร้อน  -1.288 0.209 ไม่แตกต่าง 
12. สัมผัสสิ่งมีพิษ/สารเคมี  -1.288 0.209 ไม่แตกต่าง 

 
 ผลการทดสอบพบว่าค่า Sig. (0.493, 0.702, 0.716, 0.247, 0.638, 0.379, 0.247, 0.461, 0.638, 
0.209, 0.209) > 0.05 แสดงว่ายอมรับ H0: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่
ต่างกัน มีระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่  1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11 และ 12 ไม่ต่างกัน 
 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 3 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ พบว่ามีค่า  Sig. (0.014) < 
0.05 แสดงว่ายอมรับ H1: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน  มีระดับ
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่แตกต่างกัน 
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 บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดเล็ก ในจังหวัดสระบุรีกับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ
ศึกษาระดับการบริหารงานความปลอดภัย ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยซึ่งประเมินจากระดับ
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุและระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ สมการพยากรณ์
ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยเพื่อใช้ในการท านายค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย  
จากแบบสอบถามการบริหารงานความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก 
 ผลจากการที่ได้จัดส่งแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานความปลอดภัยแก่ผู้จัดการ
โครงการ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าโครงการก่อสร้าง และเข้าท าการตรวจสอบตาม
รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพและความถี่ของการเกิ ดอุบัติเหตุด้วยตนเองใน
โครงการก่อสร้างอาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป ในเขตจังหวัดสระบุรี จ านวน 30โครงการ 
แล้วน าไปวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ สามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 ระดับการบริหารงานความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก 
 ระดับการบริหารงานความปลอดภัยจากปัจจัยในการบริหารงานทั้ง 11 ปัจจัยของกลุ่ม
ตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก เมื่อมองในภาพรวมนั้นพบว่ามีระดับการบริหารงานความปลอดภัย
อยู่ในระดับที่สูง คิดเป็นร้อยละ 79.81% โดยในปัจจัยหลักที่ 10 การควบคุมการจัดซื้อ นั้นมีระดับ
การบริหารงานความปลอดภัยสูงที่คิด คิดเป็น 95.67% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะโดยส่วนมากโครงการ
ก่อสร้างนั้นจะมีการจะต้องมีการวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและการบริหารงาน
ไว้ล่วงหน้า จึงต้องมีการบริหารควบคุมการจัดซื้อให้อยู่ในงบประมาณที่ก าหนดไว้  
 ส่วนปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน นั้นมีระดับการบริหารงานความปลอดภัย
ต่ าที่สุดคิดเป็น 64.8% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะโครงการก่อสร้างโดยส่วนมาก อาจจะจะมองได้ 2 
ประเด็นคือ การที่ทางโครงการไม่ให้ความใส่ใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลนอกเวลางาน หรือการ
ที่ตัวของคนงานเองที่ไม่ให้ความใส่ใจในความปลอดภัยส่วนบุคคลของตนเองนอกเวลางาน 
เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะมีความเห็นว่าอาจจะเป็นความรับผิดชอบของแต่ละตัวบุคคลเอง
นอกเหนือเวลางาน 
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 5.1.2 ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 ภาพรวมของระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดเล็กนั้นอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็น 83.23% ซึ่งค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยที่ได้นี้เป็น
ผลมาจากระดับผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ  โดยในปัจจัยหลักที่ 6 รายการ
ตรวจสอบเคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ คิดเป็น 98.84% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ เคร่ืองจักรในการท าการ
ก่อสร้างนั้นเป็นเคร่ืองจักรที่ค่อนข้างใหญ่ และต้องเป็นผู้มีความช านาญในการใช้งาน ซึ่งรวมไปถึง
การขนย้ายก็ต้องมีมาตรฐานและมีระบบที่เป็นขั้นตอน มีเอกสารตรวจสอบความพร้อมใช้งานและ
ความปลอดภัย  
 ส่วนปัจจัยหลักที่ 5 รายการตรวจสอบนั่งร้าน นั้นมีระดับการบริหารงานความปลอดภัยต่ า
ที่สุดคิดเป็น 70.22% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะโครงการก่อสร้างโดยส่วนมาก มักน าอุปกรณ์นั่งร้านที่มี
อายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน มาใช้ในการก่อสร้างอยู่เพื่อลดต้นทุนการหาก่อสร้างโครงการ 

5.1.3 ระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
ระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่ในระดับต่ ามาก คิดเป็น 81.86% ก็คือ ยังมีการ

ประสบอุบัติเหตุกันอยู่บ้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากที่งานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ช่างเชื่อม ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างไฟ หรือช่างงานระบบต่างๆ โดย
ลักษณะการท างานของแต่ละประเภทนั้นมีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายค่อนข้างสูงอยู่แล้ว 
และเมื่อมาท างานในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กก็จะยิ่งส่งผลให้ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุยังมีอยู่ 

5.1.4 สมการพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 จากปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยทั้ง 11 ปัจจัยหลัก จะมีเพียง 1ปัจจัยหลัก
ในสมการถดถอยที่สามารถพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยได้ใกล้เคียงที่สุด และมี
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด คือ ปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน ซึ่งอิทธิพลต่อค่าระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 45.1% (R Square = 0.451) ค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า
เท่ากับ 30.1 (Std. Error) โดยสามารถพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และเมื่อน ามาเป็นตัวพยากรณ์และจัดเป็นสมการจะได้สมการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคาร
สูงในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริงดังนี้   
   Y = 2.517 + 0.079 X11  
 ค่า R Square = 0.451 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูงอาจจะบ่งบอกได้ว่า สมการที่ได้อาจจะน าไปใช้ใน
การท านายค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยจากแบบสอบถามการบริหารงานความปลอดภัย  
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โดยที่ปัจจัยหลักที่  11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน สามารถอธิบายความผันแปรของระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัยได้ร้อยละ 30.1  
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยมีข้อค้นพบหลายประเด็น พอที่จะสรุปออกเป็นหัวข้อหลักๆ ได้ดังนี้
 5.2.1 ระดับการบริหารงานความปลอดภัย 
 โดยการอภิปรายผลที่ได้ของงานวิจัยนี้จะเปรียบเทียบกับงานวิจัยของวรา (2542) เท่านั้น 
ซึ่งท าการศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการน าระบบการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่มา
ใช้ในองค์กรผู้รับเหมาขนาดใหญ่ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนในแต่ละปัจจัยหลักที่ได้จาก
แบบสอบถาม  
 ระดับการบริหารงานความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กงานวิจัยนี้อยู่
ในระดับสูงคิดเป็น 79.81% แต่เมื่อมาพิจารณาปัจจัยหลักที่มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยต่ า
กว่า 80.01 % พบว่ามีถึง 6 ปัจจัยหลักจาก 11 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้ (เรียงจากระดับการบริหารงาน
ความปลอดภัยที่ต่ าที่สุด) 

 5.2.1.1  ปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรา (2542: 72) พบว่าบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่ยังละเลยและไม่ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยนอกเวลางาน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะ
องค์กรก่อสร้างส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อคนงานอยู่นอกเหนือเวลาปฏิบัติงาน แล้ว 
ก็หมดความรับผิดชอบต่อคนงานแล้ว ซึ่งจริงแล้ว ๆ ความความปลอดภัย
นอกเหนือไปจากเวลาปฏิบัติงานถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่มีผลต่อขวัญและ
ก าลังใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา 

 5.2.1.2 ปัจจัยหลักที่ 3 การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน อาจจะเป็นเพราะ
โครงการก่อสร้างโดยส่วนมากจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัย
โครงการละเพียง 1 ท่าน ซึ่งไม่พียงพอต่อการบริหารงานความปลอดภัยตาม
แผนได้ และบางทีเจ้าหน้าที่ดังกล่าวยังมีเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากความ
ปลอดภัยอีกด้วย  ซึ่งการวิเคราะห์งานและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นส่วน
ส าคัญและเป็นประโยชน์มากในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและเป็น
การค้นหาสาเหตุที่เป็นอันตราย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ
บุคคลได้ปฏิบัติ 
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5.2.1.3  ปัจจัยหลักที่ 8 การรณรงค์ส่งเสริม จะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างไม่ได้มี
การกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความส านึกจดจ าและตระหนักอยู่เสมอ 
จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมที่ดี ปฏิบัติงานตามโปรแกรมและแผนงาน
อย่างระมัดระวัง และยังไม่มีการเสริมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่องาน
ควบคุมความสูญเสียให้กับบุคลากรในองค์กรทุกๆ คนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้
เกิดความไม่เข้าใจกนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็น
การท าลายบรรยากาศการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ 

5.2.1.4  ปัจจัยหลักที่ 7 การควบคุมสุขภาพ จะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างไม่ได้ให้
ความส าคัญในด้านการควบคุมสุขภาพคนงาน อาจจะเนื่องมาจากค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้น และคนงานส่วนมากก็ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจ า มีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนคนงานอยู่เสมอ ซึ่งองค์กรก่อสร้างควรเอาใจใส่ต่อสุขภาพของ
คนงาน และสภาพแวดล้อมในการท างานมิให้บั่นทอนประสิทธิภาพการ
ท างานของคนงาน 

5.2.1.5  ปัจจัยหลักที่ 5 การฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วรา 
(2542: 66) พบว่าบริษัทผู้รับเหมาขนาดใหญ่ยังไม่ให้ความส าคัญของการ
การฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย  อาจจะเป็นเพราะโครงการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเพียงพอ  และไม่มี
มาตรฐานการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย 

5.2.1.6  ปัจจัยหลักที่ 4 กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน โดยในโครงการก่อสร้าง
โดยส่วนใหญ่จะเน้นเพียงการจัดหาให้ใช้อย่างพอเพียง แต่ไม่ได้สนใจต่อ
การบ ารุงรักษาการเก็บประวัติ มาตรการบังคับจูงใจ และการประเมินผลการ
ใช้งาน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของวรา (2542: 67) ซึ่งพบว่าบริษัทผู้รับเหมา
ขนาดใหญ่ให้ความส าคัญในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการการ
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ตั้งไว้   

 5.2.2  ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยทางกายภาพ 
 ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กอยู่ในระดับสูง
มาก คิดเป็น 83.23% ซึ่งเป็นผลมาจากระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ และระดับ
ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตขุองธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก 
 5.2.2.1 ระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจ

ก่อสร้างขนาดเล็กอยู่ในระดับที่สูงมาก คิดเป็นร้อยละ 83.23% จากรายการ
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ตรวจสอบ 10 หัวข้อหลัก และพบว่าหัวข้อหลักที่มีระดับการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางกายภาพสูงสุด คือ หัวข้อหลักที่ 6 รายการ ตรวจสอบ
เคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วโครงการก่อสร้าง อาคารสูงจะ
มีการติดตั้งปั่นจั่นหอสูง (Tower Crane) ในการใช้งานกันทุกโครงการ และ
ปั่นจั่นหอสูงนี้ก็เป็นเคร่ืองจักรที่ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอตาม
ระยะเวลาการบ ารุงรักษา  เพื่อป้องกันการขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้น  และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากปั่นจั่นหอสูง  ซึ่งมีศักยภาพท าให้เกิดความ
สูญเสียค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและทรัพย์สินต่อโครงการ
ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง และรวมไปถึงผลผลิตของการท างาน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคารสูงค่อนข้างมาก  เนื่องจากปั่นจั่นหอสูง
เป็นเคร่ืองจักรที่ต้องใช้งานเป็นประจ าทั้งการ ล าเลียงวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองจักร
ต่างๆ รวมไปถึงการเทคอนกรีต  นั่นอาจท าให้โครงการก่อสร้างต้องมี
มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้งานเคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ
ค่อนข้างเข้มงวด 

 ส่วนหัวข้อหลักที่มีระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพต่ าที่สุด คือ หัวข้อหลัก
ที่ 5 รายการตรวจสอบนั่งร้าน โดยส่วนมากรายการตรวจสอบนั่งร้านนั้นถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
ระดับต้น ๆของความปลอดภัยในการก่อสร้าง แต่เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มันน านั่งร้านเก่าที่มี
สภาพพอใช้งานได้มาใช้ในการก่อสร้าง เน่ืองจากคิดว่าไม่มีผลกระทบต่อการท างาน อีกทั้งเป็นการ
ลดต้นทุนในการก่อสร้างนั้นเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์ (2549) ที่พบว่าค่าความ
ปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่มีค่าสูงสุด ใยรายการตรวจสอบที่ 8.บันไดชั่วคราว และต่ าสุดใน
รายการตรวจสอบที่ 9 ความสะอาดและมีระเบียบ  
 5.2.2.2  ระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก

อยู่ในระดับต่ ามาก คิดเป็น 81.86% และพบว่าลักษณะการประสบอันตราย
ที่มีความถี่ในการเลือกค าตอบเกิดมากกว่า 1 คร้ัง/3 เดือน มาก ที่สุด 3 ล าดับ
แรก คือ ลักษณะการประสบอันตรายที่ 5 วัตถุสิ่งของกระแทก ชน ลักษณะ
การประสบอัตรายที่ 1 ตกจากที่สูง และลักษณะการประสบอัตรายที่ 2 ลื่น 
หกล้ม ซึ่งมีบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของเสริมสิน (2543: 55) ซึ่งพบว่า
ลักษณะของอุบัติเหตุในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กที่เกิดขึ้นสูงสุด อันดับ        
1.วัตถุสิ่งของหล่นทับหรือตกใส่, อันดับ 2.วัตถุสิ่งของตัดบาดทิ่มแทง และ
อันดับ 3.วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา 
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 5.2.3  สมการพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 จากปัจจัยการบริหารงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงทั้ง  11 ปัจจัยหลัก
พบว่ามีเพียงปัจจัยหลักที่ 11 ความปลอดภัยนอกเวลางาน ในสมการถดถอยที่มีอิทธิพลต่อค่าระดับ
ประสิทธิภาพความปลอดภัย  โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Fang, Huang and Hinze (2004) ซึ่ง
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีประสิทธิภาพความปลอดภัย  ได้แก่ปัจจัยโครงสร้าง  116 องค์กร 
(Organizational Structure), ก า ร ล ง ทุ น ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  (Economic Investment) แ ล ะ
ความสัมพันธ์ผู้บริหารกับคนงาน  (L-M Relation) โดยปัจจัยการลงทุนด้ านความปลอดภัย 
(Economic Investment) นั้นประกอบไปด้วย  3 ปัจจัยย่อยคือ  1) การลงทุนด้านความปลอดภัย 
(Safety investment) 2) เงินสมทบกองทุนทดแทน (Workers’ compensation insurance) และ 
3) การลงทุนทางด้านอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Safety investment on PPE) 
 5.2.4  วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก

โดยแยกตามมูลค่าโครงการ คือ ต่ ากว่า 8 ล้านบาท และสูงกว่า 8 ล้านบาท 
 โดยมีสมมุติฐานที่ว่ามูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่
ละปัจจัยหลักที่ต่างกัน พบว่าที่ค่า Sig. ในแต่ละปัจจัยหลักที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, และ 11 มี
ระดับการบริหารงานความปลอดภัยที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากการที่มูลค่าโครงการที่น้อยกว่า
ท าให้จ านวนคนงานน้อยกว่า และจ านวนผู้รับเหมารายย่อยก็น้อยไปด้วย ท าให้สามารถควบคุม
สุขภาพของคนงาน และควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น 
 
5.3  ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ 
 5.3.1  ข้อจ ากัดของการท าวิจัยในคร้ังนี้ 
 5.3.1.1 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้ต้องมีความก้าวหน้าของโครงการตั้งแต่ 
  30% ขึ้นไป ท าให้ได้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งอยู่ในช่วงงานโครงสร้าง 
  จนไปถึงช่วงงานระบบโดยจากข้อมูลของความถี่ของการประสบอุบัติเหตุ
  นั้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงงานโครงสร้างโดยส่วนมากจะมี
  ความถี่ของการประสบอุบัติเหตุสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในช่วงงานระบบ
  อย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของผลที่ได้ 
 5.3.1.2  ข้อมูลความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุนั้น ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจากรายงาน

การเกิดอุบัติเหตุที่ท าการบันทึกไว้ของแต่ละโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้อาจมี
การปกปิด ไม่เปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 
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 5.3.2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารงานความ
ปลอดภัยกับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย ในกลุ่มตัวอย่างธุรกิจ
ก่อสร้างขนาดอ่ืน เช่น ธุรกิจก่อสร้างขนาดกลาง และธุรกิจก่อสร้างขนาด
ใหญ ่

 5.3.2.2  รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพนั้น ควรมีการปรับปรุง
รายการตรวจสอบให้ทันสมัย เพราะบางรายการ การก่อสร้างปัจจุบันไม่ได้
ใช้ แต่ประยุกต์ใช้เป็นแบบอื่น และอาจจะต้องเพิ่มรายการตรวจสอบในด้าน
งานตอกเสาเข็ม งานเข็มเจาะ และงานขุดดินเพิ่มเข้ามา 

 5.3.2.3 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอ่ืนที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างาน เช่น จ านวนชั่วโมงในการท างาน บรรยากาศองค์กร 
การสนับสนุนขององค์กร เป็นต้น 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง 

การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กภายในจังหวัดสระบุรี 
ค าชี้แจง  
1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการความปลอดภัยของธุรกิจ
 ก่อสร้างขนาดเล็ก ภายในจังหวัดสระบุรี จากปัจจัยการบริหารการจัดการความปลอดภัย
 โครงการก่อสร้าง 
2.  ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ  เพื่อที่จะตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพของ
 โครงการก่อสร้างขนาดเล็ก  ซึ่งปรับปรุงตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเร่ือง
 ความปลอดภัยในการท างาน 15 ฉบับ  และมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับงานก่อสร้าง
 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  จ านวน 13 หมวด 
3.  การวัดความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุของโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก โดยการท าการวัดความถี่ ของ
การเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะของการประสบอันตรายทั้ง 13 ลักษณะ 
4.  รายการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 3 ชุด แบบสอบถาม 
 ชุดที่  1 เป็นแบบสอบถามส าหรับ เจ้าของโครงการหรือผู้บริหารสูง 
 ชุดที่  2 เป็นแบบสอบถามส าหรับ ผู้บริหารระดับกลางหรือต้น อาจหมายถึง วิศวกร
โครงการ ผู้ควบคุมงาน หรือหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย 
 ชุดที่  3 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง 
ขอใหทุ้ท่านอ่านค าชี้แจงในแต่ละขั้นตอนให้เข้าใจ  และตอบคาถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง
ให้มากที่สุด ค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  และการวิเคราะห์จะกระท าในภาพรวม  ผู้
ศึกษาหวังว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  จึงขอขอบพระคุณ  มา  ณ  โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 

                          นายเอก วรศักดาพิศาล 
         นักศึกษา  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
                          การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค  

สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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แบบสอบถาม ชุดที่ 1 
การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กภายในจังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามส าหรับเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารระดับสูง 
ตอนท่ี 1 : ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของโครงการ  
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายถูก    ลงใน  หน้าข้อความ และเขียนข้อความลงในช่องว่าง                 
ที่ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ........................ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
    (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี  (2) ปริญญาตรี 
    (3) ปริญญาโท   (4) ปริญญาเอก 
4. ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน 
    (1) 0 – 2  ปี    (2) 3 - 5 ป ี
    (3) 6 – 8  ปี    (4) มากกว่า  8  ปี 
5. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง 
    (1) 0 – 3  ปี    (2) 4 – 6  ปี 
    (3) 7 – 10  ปี    (4) มากกว่า  10  ปี 
6. มูลค่าของโครงการ (รวมงานทุกระบบ) 
  (1) ต่ ากว่า  2 ล้านบาท  (2) 2 – 4 ล้านบาท  (3) 4 – 6 ล้านบาท  
  (4) 6 – 8 ล้านบาท  (5) 8– 10 ล้านบาท  (6) มากกว่า 10 ล้านบาท 
7. โครงการที่ตรวจสอบ  เป็นโครงการของหน่วยงานใด 
    (1) รัฐบาล    (2) รับวิสาหกิจ 
    (3) เอกชน    (4) อ่ืนๆ 
8. ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคารหรือโครงการ …………… ตร.ม. 
9. จ านวนชั้นอาคารก่อสร้าง …………… ชั้น 
10. ระยะเวลาก่อสร้างของโครงการตามสัญญา …………… วัน 
11. ความก้าวหน้าของโครงการจนถึงปัจจุบัน  ประมาณ …………… เปอร์เซ็นต์ (%) 
12. จ านวนคนงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา  6  เดือนที่ผ่านมา (รวมงานทุกระบบ) ………… ราย 
13.  ที่ตั้งโครงการ ซอย/ถนน .............................. ต าบล .................... อ าเภอ .................... 
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ตอนท่ี 2: ค าถามเกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้าง ส าหรับเจ้าของ
โครงการหรือผู้บริหาร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ช่องใดช่องหน่ึงที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
เกี่ยวกับการบริหารการจัดการความปลอดภัยภายในโครงการก่อสร้างของท่าน 
ค าจ ากัดความของแต่ละค าอยู่ใน  หมายเหตุ  หน้าสุดท้ายของแบบสอบถาม 
 

การบริหารงานความปลอดภัย 
ผลการตรวจสอบ 
มี ไม่มี 

1.  ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัย (Leadership and Administration) 
     1.1  นโยบายทั่วไปที่ประกอบด้วยทัศนคติความเอาใจใส่ในเร่ืองสุขภาพ
และการควบคุมความสูญเสียที่มีผู้บริหารลงนามอย่างชัดเจน 
     1.2  จัดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานเร่ืองความปลอดภัย 
     1.3  ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนในนโยบายและ
การด าเนินงานความปลอดภัย  เช่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัย  
     1.4  มาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองความปลอดภัย 
     1.5  ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยใน
ระยะเวลา  2  ปี 
     1.6  การจัดให้มีหัวข้อเร่ืองความปลอดภัยในที่ประชุมผู้บริหารทุกระดับ 
     1.7  คู่มืออ้างอิงการบริหารที่รวมถึงแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     1.8  ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไปได้มีการตรวจสอบในนโยบายและการ
ด าเนินงานความปลอดภัย 
     1.9  มีการระบุถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในค าบรรยาย
ลักษณะงานของพนักงานทุกคน  และแจ้งให้พนักงานทราบเพื่อปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
     1.10  การก าหนดวัตถุประสงค์เร่ืองความปลอดภัยที่สามารถวัดได้ 
     1.11  จัดตั้งคณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพและมีขั้นตอน                      
การปฏิบัติงานชัดเจน 
     1.12  ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับพนักงานในการปฏิเสธการปฏิบัติงานที่มี  
อัตราความเสี่ยงสูง 
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     1.13  หน่วยงานมีแหล่งรวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ให้บริการพนักงานพอเพียง 

 
 

 
 

2.  การอบรมผู้บริหาร  (Management  Training)   
       2.1  การอบรมเร่ืองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารที่เข้ารับต าแหน่งใหม่                   
ทุกระดับอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
     2.2  การอบรมเร่ืองความปลอดภัยให้กับผู้บริหารระดับสูง 
     2.3  การอบรมทบทวนหัวข้อต่าง ๆ  ที่ได้จัดอบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 
     2.4  การอบรมเร่ืองความปลอดภัย   ส าหรับผู้บริโภคระดับกลาง  3  ลงมา 
     2.5  การอบรมทบทวนหัวข้อต่าง ๆ  ที่ได้อบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลางลงมา 
     2.6  การอบรมส าหรับผู้ประสานงานความปลอดภัย 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

3.  การตรวจสอบความปลอดภัยตามแผน  (Planned  Inspection)   
     3.1  การตรวจสอบความปลอดภัยทั่วไป ทุกพื้นที่อย่างสม่ าเสมอโดยใช้ 
Checklist  และมีผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงาน 
     3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตามและผลจากการรายงานที่ตรวจพบว่า
ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้ังไว้ 
     3.3  การวิเคราะห์รายงานตรวจสอบความปลอดภัยและรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ   
     3.4  จัดท าบัญชีตาราง Critical  Parts/Items  และทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
     3.5  มีการบ ารุงรักษาตามวาระ (Preventive Maintenance) และจัดท าประวัติ
ไว้ด้วย 
     3.6  การใช้แบบฟอร์มตรวจอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้  ก่อนใช้งานและปรับปรุง
แบบฟอร์มให้ทันสมัย 
     3.7  รายงานสภาพที่เป็นอันตราย  เพื่อให้หัวหน้างานและผู้ประสานงาน
ความปลอดภัยทราบและติดตามแก้ไข 
     3.8  การจัดเก็บรายงานการตรวจความปลอดภัยและทบทวนรายการใน 
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  บัญชีตารางให้ทันสมัย 
     3.9  การติดตามและประเมินผลการตรวจพื้นที่ทั่วไปตามแผนการตรวจ
บัญชีตาราง Critical Parts/Items และตรวจอุปกรณ์ก่อนใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

 

 
 
 

 

4.  กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน (Organization Rules)   
     4.1  มีกฎความปลอดภัยที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้พนักงาน
ทุกคนทราบทั่วถึง 
     4.2  มีกฎความปลอดภัยเฉพาะงานโดยรวบรวมและประเมินบัญชีงานอาชีพ 
รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
     4.3  มีระบบการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมี
การทบทวน และปรับปรุงระบบอย่างน้อยปีละคร้ัง 
     4.4  การอบรม  ทบทวน  การทดสอบความรู้เร่ืองความปลอดภัย 
     4.5  มาตรการเพื่อชมเชย  และลงโทษเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม 
     4.6  การใช้สัญลักษณ์สีและป้ายแนะน า โดยมีการส ารวจบริเวณที่ควรจะมี
สัญลักษณ์และประเมินสัญลักษณ์ที่มีอยู่แล้วว่าเหมาะสม ถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคับเพียงใด 
     4.7  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกฎความปลอดภัยของหน่วยงาน 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

5.  การฝึกอบรมพนักงาน (Employee  Training)   
      5.1  การใช้เทคนิค  เช่น  การทบทวนบัญชีงานอาชีพ (Occupational List) 
ข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ/เหตุการณ์ ฯลฯ  เพื่อหาความต้องการอบรม
พนักงานในองค์กร 
     5.2  จัดฝึกอบรมพนักงานตามความต้องการ 
     5.3  การประเมินผลปริมาณพนักงานที่ได้รับการอบรม  และคุณภาพการ
อบรม 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

6.  อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  (Personal Protective Equipment : PPE) 
     6.1  การจัดหา  PPE  ให้พนักงานได้ใช้อย่างเพียงพอ  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  
การบ ารุงรักษา  PPE  แจ้งให้พนักงานทราบ 
     6.2   การบ ารุงรักษาและการเก็บประวัติ  PPE 
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     6.3  มาตรการบังคับจูงใจให้พนักงานใช้ PPE 
     6.4  การประเมินผลจ านวนพนักงานใช้ PPE  และการใช้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ต้ังไว้ 

 
 
 

 

 
 

7.  การควบคุมสุขภาพ (Health Control)   
     7.1  การตรวจงานอาชีพทุกชนิดเพื่อระบุ  และประเมินหาสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
     7.2  มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
     7.3  การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานการสารอันตราย 
     7.4  การตรวจวัดพื้นที่ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานกับสารอันตราย  พร้อมทั้งเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน 
     7.5  จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน 
     7.6  การให้บริการด้านการแพทย์  โดยให้แพทย์มาประจ าพื้นที่ปฏิบัติงาน   
ให้มีห้องปฐมพยาบาลที่มีอุปกรณ์เพียงพอ  หรือท าสัญญากับโรงพยาบาล
ใกล้เคียง 
     7.7  แจ้งผลการตรวจสุขภาพ  และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงาน
ทราบ 
     7.8  การจัดเก็บประวัติข้อมูลสุขภาพพนักงาน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

8.  การรณรงค์ส่งเสริม  (General Promotion)   
      8.1  การจัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารในเร่ืองความปลอดภัย  และมอบหมายให้
มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
     8.2  การใช้สถิติเพื่อรายงานอุบัติเหตุ  และส่งผลสรุปให้คณะกรรมการร่วม
ความปลอดภัยและสุขภาพทราบ 
     8.3  การรณรงค์สถิติเพื่อควบคุมความสูญเสียของอุบัติเหตุจากหัวข้อวิกฤต 
     8.4  มาตรการจูงใจให้พนักงานปฏิบัตติามมาตรฐานความปลอดภัย 
     8.5  การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย 
     8.6  การส่งเสริมให้พนักงานท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
     8.7  มาตรการส่งเสริมในเร่ืองการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ 
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ปฏิบัติงาน 
     8.8  การเก็บบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

 
 

 

 
 

 

9.  การจ้างและบรรจุพนักงาน (Hiring and Placement)   
     9.1  ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางร่างกายเป็นพิเศษที่ต้องปฏิบัติงานที่
ความสามารถเฉพาะอย่าง 
     9.2  มีระเบียบเกี่ยวการตรวจร่างกายก่อนการจ้างและบรรจุ 
     9.3  การปฐมนิเทศพนักงานที่บรรจุใหม่  ที่มีหลักสูตรถึงความรู้พื้นฐาน
เร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ 
     9.4  การตรวจสอบประวัติการท างาน  ในกรณีที่มีประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานมาก่อน 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
10.  การควบคุมการจัดซื้อ  (Purchasing  Control)   
       10.1  ขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานใน
องค์กร  โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลัก 
      10.2  การคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาช่วง 

 
 

 

 

 
 

 

 
11.  ความปลอดภัยนอกเวลางาน (Off – The – Job Safely)   
      11.1  การระบุและวิเคราะห์สาเหตุชองอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์นอกเวลางาน 
      11.2  การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยนอกเวลางานแก่พนักงานและ
ครอบครัว 

 
 
 

 
 
 

 
หมายเหต:ุ 
เจ้าของโครงการ  หมายถึง  ผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจ 
ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้บริหารระดับสูง , ผู้บริหารระดับกลาง  และผู้บริหารระดับต้น 
ผู้บรหิารหารระดับสูง  เช่น  ผจก.โครงการ 
ผู้บริหารระดับกลาง  เช่น  ผจก.ส่วนอาคาร , ผจก.ส่วนสาธารณูปโภค  ของแต่ละองค์กร 
ผู้บริหารระดับต้น  เช่น  วิศวกรโครงการ , ผู้ควบคุมงาน, หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย 
ผู้บริหารสายปฏิบัตกิารในระดับต้น เช่น  วิศวกรโครงการ 
คณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพ  หมายถึง  คณะกรรมการที่ทางองค์กรได้แต่งตั้งขึ้น
เพื่อรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ 
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Checklist หมายถึง รายการตรวจสอบ 
Critical Parts / Items หมายถึง รายการบันทึกบริเวณที่มีความเสี่ยง หรืออันตรายสูง 
งานวิกฤต  หมายถึง  งานที่มีความเสี่ยงสูง  หรืออันตรายสูง 
Near – Miss Accident หมายถึง อุบัติการณ์ที่มีศักยภาพความสูญเสียสูง 
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แบบสอบถาม ชุดที่ 2 
การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กภายในจังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามส าหรับผู้บริหารระดับต้นหรือผู้บริหารสายปฏิบัติการ 
ตอนท่ี  1 : ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของโครงการ ส าหรับผู้ควบคุมโครงการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน  หน้าข้อความ และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่ 
ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ ............... ปี 
3. วุฒิการศึกษา 
    (1) ต่ ากว่า ปวช.   (2) ปวส. 
    (3) ปริญญาตรี   (4) สูงกว่าปริญญาตรี 
4. ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน 
    (1) 0 – 2 ปี    (2) 3 - 5 ปี 
    (3) 6 – 8 ปี    (4) มากกว่า 8 ปี 
5. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง 
    (1) 0 – 3  ปี    (2) 4 – 6  ปี 
    (3) 7 – 10  ปี    (4) มากกว่า  10  ปี 
6. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
    (1) เคย    (2) ไม่เคย 
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ตอนท่ี 2 : ค าถามเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ถูก   ลงใน   ช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเห็นของท่านมา
เห็นด้วยที่สุดเกี่ยวกับรายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
 

รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
1.  รายการตรวจสอบเขตก่อสร้าง 
      1.1  จัดร้ัวกั้นทุกด้านรอบสถานที่  สูงไม่น้อยกว่า  2.00  เมตร 
     1.2  ร้ัวโดยรอบสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี                         
มีความมั่นคงแข็งแรง 
     1.3  ประตูทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี  
มีความมั่นคงแข็งแรง 
     1.4  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าทางเข้า – ออก
ตลอดเวลา 
     1.5  ติดตัง้ป้ายแสดงเขตก่อสร้าง  เขตอันตรายห้ามเข้า 
     1.6  ติดตั้งป้ายชื่อโครงการโดยมีรายละเอียดครบถ้วนอยู่ใน
สภาพที่ด ี
     1.7  ติดตั้งป้ายเดือน  กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย
ครบถ้วนและอยู่ในสภาพดี 
     1.8  ก าหนดทางเดินภายในสถานที่ก่อสร้างและติดตั้งป้าย
ทางเดิน ท าราวกั้นอยู่ในสภาพที่ด ี
     1.9  ห้ามคนงานเข้าพักอาศัยภายในอาคารที่ก าลังก่อสร้าง                 
มีการแบ่งเขตที่พักชัดเจน 
     1.10  ติดตั้งสัญญาณไฟสีแดงในเวลากลางคืน  และทั้งหมดอยู่
ในสภาพดี 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2.  รายการตรวจสอบเคร่ืองมือ – เคร่ืองจักร มี ไม่ครบ ไม่มี 
     2.1  เคร่ืองจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  ต้องมีสายดินครบทุก                  
เคร่ืองและอยู่ในสภาพที่ดี 
     2.2  เครื่องจักรเพลา สายพาน ปุลเล ไฟล์วีล  ต้องติดตั้งตะแกง
ครอบส่วนที่หมุนได้ ครบทุกเคร่ืองและอยู่ในสภาพที่ดี 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
     2.3  เคร่ืองจักรที่ใช้เป็นเคร่ืองลับ  ฝน  แต่งผิวโลหะต้องมีที่
ปิดประกายไฟ  เศษวัสดุครบทุกเคร่ือง 
     2.4  ใบเลื่อยวงเดือนที่ใช้กับเคร่ืองจักรต้องมีที่ครอบครบทุก
เคร่ืองและอยู่ในสภาพที่ดี 
     2.5  ตรวจสอบสายไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุดทั้งหมด
และอยู่ในสภาพที่ดี 
     2.6  ตรวจสอบสวิทซ์ปิด  - เปิดอยู่ในสภาพดีไม่ช ารุดทุกจุด 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
3.  รายการตรวจสอบไฟฟ้า มี ไม่ครบ ไม่มี 
     3.1  สายไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดีทั้งหมดและไม่ช ารุด 
     3.2  เต้ารับภายนอกอาคารทุกจุดเป็นชนิดกันน้ าได้และอยู่ใน
สภาพที่ด ี
     3.3  หม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันน้ าได้
ทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     3.4  แผงสวิทซ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดกันน้ าได้ทุก
จุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     3.5  ห้ามใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ทุกจุด 
     3.6  ใส่ตะแกรงหุ้มโป๊ะเพื่อป้องกันหลอดไฟแตกครบทุกจุด
และอยู่ในสภาพที่ดี 
     3.7  ดวงโคม สวิทซ์ ปลั๊ก สะอาดปราศจากฝุ่นทุกจุด 
     3.8  ห้ามแขวนสายไฟฟ้าบนของมีคม  เช่น  ใบเลื่อย 
     3.9  เคร่ืองจักรที่เลิกใช้งานให้ปิดสวิทซ์ให้เรียบร้อยครบ                   
ทุกเคร่ือง 
     3.10  การท างานที่ท าให้เกิดประกายไฟได้เตรียมถังดับเพลิง
ไว้มีครบทุกจุดและถังดับเพลิงอยู่ในสภาพที่ดี 
     3.11  สายไฟฟ้าชั่วคราวต้องเดินในลักษณะที่ไม่ท าให้สายไฟ
เกิดการช ารุดได้ง่ายทุกจุด 
     3.12  การต่อสายไฟฟ้ามีการใช้กล่องสวิทซ์หรือกล่องต่อสาย
รวมและอยู่ในสภาพที่ดี 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
4.   รายการตรวจสอบกว้าน  และลิฟต์ชั่วคราว 
      4.1  ฐานรองรับหอลิฟต์ทั้งหมด  มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ใน
สภาพที่ด ี
      4.2  ตัวลิฟต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีความมั่นคงแข็งแรง 
      4.3  โครงสร้างหอลิฟต์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      4.4  มีการค้ ายัน  ยึดโยงหอลิฟต์  ครบทุกจุดและมีความมั่นคง
แข็งแรง 
      4.5  พื้นลิฟต์  ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีมั่นคงแข็งแรง 
      4.6  เพดานห้องลิฟต์มีการคลุมด้วยตาข่ายหรือปูด้วยไม้                    
ทุกจุด  และทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี
      4.7  ประตูลิฟต์มีความมั่นคงแข็งแรงทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      4.8  ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน้ าหนักบรรทุกครบทุกจุดและอยู่ใน
สภาพที่ด ี
      4.9  ติดตั้งตะแกรงเหล็กล้อมรอบหอลิฟต์ติดตั้งครบทุกจุด
และอยู่ในสภาพที่ดียกเว้นประตูที่เข้าออกลิฟต์ 
      4.10  ลิฟต์ภายนอกอาคาร  ให้จัดท าร้ัวกั้นสูงจากพื้นดิน                
ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร โดยรอบจัดท ารั้วครบทุกจุด  และทั้งหมด
อยู่ในสภาพที่ดี 
      4.11  ทางเดินระหว่างลิฟต์กับสิ่งก่อสร้างต้องติดตั้งราวกัน
ตกสูงไม่น้อยกว่า  0.90  เมตร  ติดตั้งครบทุกจุดและในสภาพที่ดี 
      4.12  ทางเดินระหว่างลิฟต์กับสิ่งก่อสร้างต้องติดตั้งขอบกัน
ของตกสูงไม่น้อยกว่า  7  ซม.  ติดตั้งครบทุกจุดและอยู่ในสภาพ
ที่ด ี
      4.13  ช่องประตูเข้าลิฟต์ทุกทาง  ต้องปิดกั้นด้วยไม้ขวางหรือ
ประตูเลื่อนติดต้ังครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
      4.14  มีขอ้บังคับการใช้ลิฟต์ติดไว้ที่ลิฟตติ์ดต้ังครบทุกจุดและ
อยู่ในสภาพที่ดี    
      4.15  ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังไว้เท่านั้นเป็นผู้บังคับลิฟต์  และอยู่ 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



129 
 

รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
ประจ าตลอดเวลาที่ท างานครบทุกจุดและอยู่ประจ า 
      4.16  เมื่อไม่ใช้งานให้น าลิฟต์ลงมาไว้ข้างล่างและปิดสวิทซ์
ให้เรียบร้อยครบทุกเคร่ือง 
      4.17  เคร่ืองกว้านที่ใช้ไฟฟ้าต้องมีสายดินครบทุกเคร่ืองและ
อยู่ในสภาพที่ดี 
      4.18  ติดตั้งตะแกรงครอบเฟืองของเคร่ืองกว้านครบทุก
เคร่ืองและอยู่ในสภาพที่ดี 
      4.19  ติดตั้งหลังคาคลุมเคร่ืองกว้าน  ครบทุกจุดและอยู่ใน
สภาพที่มั่นคงแข็งแรง 
      4.20  เบรก  คันบังคับ  หมู่เฟือง  ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      4.21  ขณะเคร่ืองกว้านท างานสัญญาณเสียงครบทุกเคร่ือง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
5.  รายการตรวจสอบนั่งร้าน มี ไม่ครบ ไม่มี 
       5.1  ฐานรองรับนั่งร้านทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีและมีความ
มั่นคงแข็งแรง 
      5.2  นั่งร้านมีการยึดโยง  ค้ ายันมั่นคงแข็งแรงครบทุกจุดและ
อยู่ในสภาพที่ดี 
      5.3  พื้นนั่งร้านทั้งหมดต้องสะอาดและไม่ลื่น 
      5.4  พื้นนั่งร้านต้องปูชิดติดกันและกว้างไม่น้อยกว่า 0.35  
เมตร  ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
      5.5  ติดต้ังราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ตลอดแนวยาว
ด้านนอกของนั่งร้านครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
      5.6  ห้ามสร้างนั่งร้านยึดในสภาพที่ดี 
      5.7  ใช้ผ้าใบปิดรอบนอกของนั่งร้านเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่น
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
      5.8  มีการปิดคลุมด้วยผ้าใบเหนือช่องที่ก าหนดให้เป็น
ทางเดินทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
      5.9  กรณีที่ทีการท างานบนนั่งร้านหลาย ๆ  ชั้นพร้อมกันต้อง
จัดให้มีสิ่งป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ท างานอยู่ชั้นล่างครบทุกจุดและ  
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
ทั้งหมด 
      5.10  ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝนตก  ลมแรง  มีพายุ 
      5.11  ห้ามมีการใช้นั่งร้านเป็นที่เก็บของ 
      5.12  มีระบบป้องกันอันตรายกรณีท างานใกล้สายไฟฟ้า  เช่น
ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
6.   รายการตรวจสอบเคร่ืองจักรขนย้ายวัสดุ มี ไม่ครบ ไม่มี 
       6.1  มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น  (คป.1)  ครบทุกเคร่ือง
และเก็บไว้ในแฟ้มเรียบร้อย 
       6.2  มีเอกสารการตรวจสอบปั้นจั่น  (คป.)  ครบทุกเคร่ือง
และเก็บไว้ในแฟ้มเรียบร้อย 
       6.3  ฐานรองรับปั้นจั่นมีความมั่นคงแข็งแรงทั้งหมดอยู่ใน
สภาพที่ด ี
       6.4  ตรวจสอบโซ่ สลิงเป็นสนิม  แตกเกลียว  หรือไม่  
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
       6.5  ติดตั้งตะแกรงครอบส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของเคร่ืองจักร
ครอบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
       6.6  ติดตั้งป้ายบอกพิกัดน้ าหนักยกไว้ที่ปั้นจั่นครบทุกจุด
และทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
       6.7  พื้นและทางเดินบนปั้นจั่นทั้งหมดเป็นชนิดกันลื่น  และ
อยู่ในสภาพที่ดี 
       6.8  การท างานในเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างทั่ว
บริเวณที่ท างานครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
       6.9  กรณีท างานใกล้สายไฟฟ้าต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
3.00  เมตร  หรือมีการป้องกัน  เช่นใช้ฉนวนหุ้มสายไฟครบทุก
จุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
       6.10  ห้ามมีการท างานในขณะที่  ฝนตก  ลมแรง  มีพายุ 
       6.11  ขณะปั้นจั่นเคลื่อนทีม่ีสัญญาณเสียงครบทุกเคร่ือง 
       6.12  ใช้ไม้เนื้ออ่อนหรือกระสอบป่านรองตามมุมวัตถุที่จะ 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
ยกเพื่อป้องกันสลิงหักก่อนจะยกทุกคร้ัง 
       6.13  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เท่านั้นเป็นผู้บังคับปั้นจั่น        
และอยู่ประจ าตลอดเวลาที่ท างานครบทุกและอยู่ประจ า 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
7.  รายการตรวจสอบการตกจากที่สูง  วัสดุกระเด็น  ตกหล่นและ
การพังทลาย 

มี ไม่ครบ ไม่มี 

     7.1  ท าร้ัวกั้นโดยรอบช่องเปิดสูงไม่น้อยกว่า  0.90 เมตร  ครบ
ทุกจุดอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.2  ปิดช่องเปิดที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  ให้เรียบร้อยครบทุกจุด  
อยู่ในสภาพที่ดี 
     7.3  ติดตั้งราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร  บริเวณ
โดยรอบอาคาร  ที่ยังไม่ได้ท าผนังครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.4  ติดตั้งราวกันตกช่องลิฟต์   (กรณียังไม่ได้ติดตั้งลิฟต์)   
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.5  ติดตั้งตาข่ายคลุมช่องเปิด  เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นลง
ด้านล่างครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.6  จัดท าราง  ปล่อง  ส าหรับทิ้งเศษวัสดุจากที่สูงครบทุกจุด
อยู่ในสภาพที่ดี 
     7.7  จัดท าแผนกั้น  ผ้าใบหรือตาข่ายคลุมเพื่อป้องกันวัสดุตก
หล่นครบทุกจุดและทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.8  มีหลังคาคลุมทางเดิน (สถานที่ก่อสร้างที่ติดกับทางสัญจร
สาธารณะ)  ครบทุกจุดและทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
     7.9  พื้นที่ท างานที่สูงเกิน 2.00 เมตร  ต้องจัดให้มีนั่งร้าน
ส าหรับท างานครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
8.  รายการตรวจสอบบันไดชั่วคราว มี ไม่ครบ ไม่มี 
     8.1  บันไดทุกจุดไม่มีการน าไม้ที่ผุ  แตก  มาท าแม่บันไดและ
ขั้นบันได 
     8.2  แม่บันไดต้องไสให้เรียบ  และไม่มีเหลี่ยมทุกจุด 
     8.3  บันไดโลหะชานพักและขั้นบันไดทุกจุดเป็นชนิดกันลื่น  
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
และอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.4  ขั้นบันไดที่เป็นโลหะมีการพับปลายไม่น้อยกว่า 5 ซม. 
ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.5  ชานพักบันไดทุกจุดกว้างไม่นอ้ยกว่า 0.60 เมตร 
     8.6  ขั้นบันไดทุกจุดมีระยะห่างเท่าๆกันและห่างกันไม่เกิน 
0.30 เมตร 
     8.7  ติดต้ังราวกันตกสูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ครบทุกจุดและ
อยู่ในสภาพที่ดี 
     8.8  พื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงเกิน 1.50 เมตร ต้องจัดให้มีบันได
ชั่วคราวส าหรับขึ้นไปท างาน  ครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.9  บันไดชั่วคราวทุกจุดมีความลาดพอที่จะไต้สะดวก  และ
อยู่ในสภาพที่ดี 
     8.10  บันไดชั่วคราวภายนอกอาคารต้องติดตั้งโกร่งครอบ  
และตาข่ายโดยรอบบันไดครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.11  บันไดที่น ามาใช้งานทัง้หมดอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.12  ไม่มีการต่อบันไดชั่วคราว  บนพื้นเรียบต้องติดตั้ง
อุปกรณ์กันลื่นฐานบันไดครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.13  การใช้บันไดชั่วคราว  บนพื้นเรียบต้องติดตั้งอุปกรณ์กัน
ลื่นที่ฐานบันไดครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 
     8.14  มีระบบป้องกันอันตรายกรณีท างานใกล้สายไฟฟ้า  เช่น
ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าครบทุกจุดและอยู่ในสภาพที่ดี 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
9.  รายการตรวจสอบความสะอาด  และมีระเบียบ  การเดิน
สายไฟ  และการให้แสงสว่างชั้วคราว  ห้องสุขาชั่วคราว 

มี ไม่ครบ ไม่มี 

      9.1  บริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมด  สะอาดและการกองเก็บ
วัสดุเป็นระเบียบ 
      9.2  วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้เรียบร้อยครบทุกจุด
และอยู่ในสภาพที่ดี 
      9.3  มีแสงสว่างเพียงพอทั่วทั้งอาคารครบทุกจุด  และอยู่ใน 
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รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ครบ ไม่มี 
สภาพที่ด ี
      9.4  ก าหนดจุดทิ้งขยะภายในหน่วยงานท าคอกกั้น  และ
ติดตั้งป้ายจุดทิ้งขยะครบทุกจุด 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
10.  รายงานตรวจสอบการเชื่อมและการจัด มี ไม่ครบ ไม่มี 
      10.1  ตู้เชื่อมทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.2  สายดินทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.3  จุดต่อสายไฟทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.4  สายไฟทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.5  หัวจับลวดเชื่อมทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ด ี
      10.6  สถานที่ท างานมีการถ่ายเทอากาศครบทุกจุด 
      10.7  การท างานที่สูง  มีการใช้ฉนวนกั้นหรือสิ่งป้องกันอ่ืนๆ
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันบุคคลที่อยู่ด้านล่างครบทุกจุดและอยู่ใน
สภาพที่ด ี
      10.8  สายไฟทุกจุดไม่เกาะกะทางเดินของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
      10.9  ใช้หัวต่อส าหรับต่อสายไฟเพื่อเพิ่มความยาวครบทุกจุด
และอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.10  จัดสถานที่ส าหรับเก็บท่อแก็ส  และติดตั้งป้ายครบ
และอยู่ในสภาพที่ดี 
      10.11  การท างานที่ท าให้เกิดประกายไฟได้เตรียมถังดับเพลิง
ไว้ครบทุกจุดและอยู่ใน 
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แบบสอบถาม ชุดที่ 3 
การจัดการความปลอดภัยในธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กภายในจังหวัดสระบุรี 

แบบสอบถามส าหรับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง 
ตอนท่ี 1 : ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  และค าถามเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมายถูก   ลงใน    หน้าข้อความ และเขียนข้อความลงในช่องว่างที่
ตรงกับข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่าน 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ ............... ปี 
3. ประเภทแรงงาน 
    (1) งานก่อสร้าง  (2) งานไฟฟ้า 
    (4) งานเหล็ก   (4) งานสาธารณูปโภค  (5) งานอ่ืนๆ 
4. วุฒิการศึกษา 
    (1) ต่ ากว่ามัธยมต้น   (2) มัธยมปลาย /ปวช. 
    (3) ปวส.   (4) อ่ืนๆ 
5. ระยะเวลาที่ท างานในบริษัทปัจจุบัน 
    (1) 0 – 2 ปี   (2) 3 - 5 ปี 
    (3) 6 – 8 ปี   (4) มากกว่า 8 ปี 
6. ประสบการณ์การท างานก่อสร้าง 
    (1)  0 – 3 ปี   (2) 4 – 6 ปี 
    (3) 7 – 10 ปี   (4) มากกว่า 10 ปี 
7. ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน 
    (1) เคย   (2) ไม่เคย 
8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันความความปลอดภัยในการท างาน 
    (1) ไม่เคย   (2) ใช้บ้างเป็นบางคร้ัง   (3) ใช้สม่ าเสมอ 
9. ความมั่นใจในการท างานด้านความปลอดภัยในการท างานปัจจุบัน 
    (1) มั่นใจ   (2) ไม่มั่นใจ 
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ตอนท่ี 2 : ค าถามเกี่ยวกับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
ค าชี้แจง  โปรดเติมข้อความหรือตัวเลขที่ตรงกับข้อมูลของโครงการที่ท่านประสบเกี่ยวกับความถี่
ของการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะของการประสบอันตรายภายในโครงการก่อสร้างของท่านในช่วง
ระยะเวลา  9 เดือนที่ผ่านมา 
 

ล าดับที่ ลักษณะการประสบอันตราย 

จ านวนคร้ังของการประสบ
อันตรายภายในช่วงเวลา รวมทั้ง 9 

เดือนที่ผ่านมา 
หมายเหตุ 

9 เดือน
ที่ผ่านมา 

6 เดือน
ที่ผ่านมา 

3 เดือน
ที่ผ่านมา 

1 ตกจากที่สูง      
2 หกล้ม ลื่นล้ม      
3 อาคารหรือสิ่งก่อสร้างพังทับ      
4 วัตถุสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ      
5 วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน      
6 วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง      
7 วัตถุสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง      
8 วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้าตา      
9 วัตถุสิ่งของระเบิด      
10 ไฟฟ้าช็อต      
11 ผลจากความร้อนสูง/ของร้อน      
12 สัมผัสสิ่งมีพิษ/สารเคมี      

 
หมายเหตุ : 
หมายถึง  จ านวนคร้ังของการประสบอันตรายในแต่ละช่วงเวลาของเดือนที่ผ่านมา 
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ภาคผนวก ข 
คะแนนเต็มปัจจัยการบริหารงานความปลอดภัย 
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ตารางที่ ข.1 คะแนนเต็มปัจจัยหลัก และปัจจัยย่อย การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน
เต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน
เต็มปัจจัย
ย่อย 

1,170 1. ภาวะผู้น าและการจัดการด้านความปลอดภัย (Leadership and Administration)  

     1.1   นโยบายท่ัวไปท่ีประกอบด้วยทัศนคติความเอาใจใส่เร่ืองสุขภาพและการควบคุมความสูญเสียท่ีมีผู้บริหาร1 ลงนามอย่าชัดเจน 
    1.2   จัดให้มีผู้รับผิดชอบประสานงานเร่ืองความปลอดภัย 
    1.3   ผู้บริหารระดับกลาง3 ขึ้นไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนในนโยบายและการด าเนินงานความปลอดภัย เช่น เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย 
    1.4   มาตรฐานการปฏิบัติงานเร่ืองความปลอดภัย 
    1.5   ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัยภายในระยะเวลา 2 ปี 
    1.6   การจัดให้มีหัวข้อเร่ืองความปลอดภัยในท่ีประชุมผู้บริหาร1 ทุกระดับ  
    1.7   คู่มืออ้างอิงการบริหารท่ีรวมถึงแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    1.8   ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้นไปได้มีการตรวจสอบนโยบายและการด าเนินงานความปลอดภัย 
    1.9   การระบุถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในค าบรรยายลักษณะงานของพนักงานทุกคน และแจ้งให้พนักงานทราบ

เพื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
    1.10 การก าหนดวัตถุประสงค์เร่ืองความปลอดภัยท่ีสามารถวัดได้ 
    1.11 จัดต้ังคณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพ6 และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานชัดเจน 
    1.12 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับพนักงานในการปฏิเสธการปฏิบัติงานท่ีมีอัตราความเสี่ยงสูง 
    1.13 หน่วยงานทีแหล่งรวบรวมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยให้บริการพนักงานพอเพียง 

70 
90 
120 

 
120 
100 
60 
85 
80 
110 

 
75 
50 
35 
175 

700 2. การอบรมผู้บริหาร (Management Training)  

     2.1   การอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหาร1 ท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่ทุกระดับอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
    2.2   การอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับผู้บริหารระดับสูง2 
    2.3   การอบรมทบทวนหัวข้อต่างๆ ท่ีได้จัดอบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับผู้บริหารระดับสูง2 
    2.4   การอบรมเรื่องความปลอดภัย ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง3 ลงมา 
    2.5   การอบรมทบทวนหัวข้อต่างๆ ท่ีได้จัดอบรมไปแล้วทุก 3 ปี ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง3 ลงมา 
    2.6   การอบรมส าหรับผู้ประสานงานความปลอดภัย 

105 
135 
75 
150 
95 
140 

760 3. การตรวจสอบความปลอดภัยจามแผน (Planned Inspection)  

     3.1   การตรวจสอบความปลอดภัยท่ัวไป ทุกพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอโดยใช้ Checklist7 และมีผู้รับผิดชอบในการเขียนรายงาน 
    3.2   ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตามและผลจากการรายงาน ท่ีตรวจพบว่าไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 
    3.3   การวิเคราะห์รายงานตรวจสอบความปลอดภัย และรายงานผลให้ผู้บริหาร1 ทราบ 
    3.4   จัดท าบัญชีตาราง Critical Parts/Items8 และทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
    3.5   จัดท าบ ารุงตามวาระ (Preventive Maintenance) และจัดท าประวัติไว้ด้วย 
    3.6   การใช้แบบฟอร์มตรวจอุปกรณ์ท่ีเคลื่อนท่ีได้ ก่อนใช้งานและปรับปรุงแบบฟอร์มให้ทันสมัย 
    3.7   รายงานสภาพท่ีเป็นอันตราย เพื่อให้หัวหน้างานและผู้ประสานงานความปลอดภัยทราบ และติดตามแก้ไข  
    3.8   การจัดเก็บรายงานการตรวจความปลอดภัยและทบทวนรายการในบัญชีตารางให้ทันสมัย 
    3.9   การติดตามและประเมินผลการตรวจพื้นท่ีท่ัวไปตามแผนการตรวจ บัญชีตาราง Critical Parts/Items8 และตรวจอุปกรณ์ก่อน

ใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

140 
140 
50 

100 
85 
65 
50 
55 
75 
 

505 4. การวิเคราะห์งานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Task Analysis and Procedure)  

     4.1   ผู้บริหาร1 ต้องมีค าสั่งท่ีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์งาน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
    4.2   จัดท าและปรับปรุงบัญชีงานวิกฤต (Critical Task Inventory)9 
    4.3   จัดให้มีระบบวิเคราะห์งานและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
    4.4   การบันทึก การเก็บประวัติวิเคราะห์งานวิธีปฏิบัติงานวิกฤต10 พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุง 
    4.5   การระบุ จดบันทึก และรวบรวมสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อให้สามารถน าไปใช้ต่อไปได้ 
    4.6   การประเมินความส าเร็จ คุณภาพของการวิเคราะห์งาน 

50 
105 
65 
120 
95 
70 
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ตารางที่ ข.1 (ต่อ)  

คะแนน
เต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน
เต็มปัจจัย
ย่อย 

680 5. การสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident/Incident Investigation)  

     5.1   ขั้นตอนการปฏิบัติและแบบฟอร์มมาตรฐานในการสอบสวน ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ การอธิบายเหตุการณ์โดย  
ละเอียด การวิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไข แบบฟอร์มต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 

    5.2   ขอบเขตของการสอบสวน รวมถึงการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ตาย ทรัพย์สินเสียหาย เป็นต้น พร้อมทั้งตรวจเช็ครายงานอุบัติเหตุ 
จากสถานท่ีต่างๆ เช่น สถานพยาบาล ศูนย์แพทย์ เป็นต้น 

    5.3   ขั้นตอนการปฏิบัติในการติดตาม แก้ไข ปรับปรุง ตามท่ีได้เสนอแนะไว้ในรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ พร้อมทั้งรายงานความ  
คืบหน้าของการด าเนินงานให้คณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพ6 

120 
 
80 
 

120 

     5.4   การแจ้งข่าวการเกิด และผลอุบัติเหตุร้ายแรงให้ผู้บริหารระดับกลาง3 ขั้นไปทราบในเวลาท่ีรวดเร็ว 
    5.5   การแจ้งข่าวเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท่ีมีศักยภาพของสูญเสียสูงให้กับผู้บริหารระดับกลาง3 ขึ้นไป ทราบภายในระยะเวลาไม่เกิด 1    

วันท างานถัดไป 
    5.6   ผู้บริหารสายปฏิบัติการในระดับต้น5 ขึ้นไปมีส่วนร่วมใยการสอบสวนในท่ีเกิดเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ พร้อมทั้งน า

บันทึกการประชุมชี้แจงให้ผู้บริหารอื่นๆ ทราบ 
    5.7   ขั้นตอนการปฏิบัติในรายงานการสอบสวน ในท่ีประชุม ผู้บริหารรับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
    5.8   การเก็บรักษารายงานการตรวจสอบไว้อย่างเหมาะสม 
    5.9   การประเมินผลการปฏิบัติงานการสอบสวนอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์  

50 
40 
 
85 
 
70 
55 
60 

330 6. การสังเกตการปฏิบัติงาน (Task Observation)  

     6.1   ผู้บริหาร1 มีค าสั่งท่ีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ความส าคัญกับการสังเกตการปฏิบัติงาน 
    6.2   การสังเกตการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน (Complete) 
    6.3   จ านวนของการสังเกตการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน ที่ด าเนินการไปแล้ว 
    6.4   การสังเกตการปฏิบัติงานเฉพาะขั้นตอน 
    6.5   การวิเคราะห์รายงานสังเกตการปฏิบัติงานและน าไปใช้ 
    6.6   การประเมินผลการปฏิบัติงานสังเกตการปฏิบัติงาน 

25 
130 
65 
45 
25 
40 

770 7. แผนฉุกเฉิน (Emergency Preparedness)  

     7.1   การจัดท าแผนฉุกเฉิน 
    7.2   แผนฉุกเฉินควรมีรายละเอียดต่างๆ ท่ีจ าเป็น เช่น การอพยพคน การเคลื่อนย้ายวัสดุ เป็นต้น 
    7.3   จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลให้กับหัวหน้างานอย่างเพียงพอ 
    7.4   จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลให้กับพนักงานตามความต้องการของพื้นท่ี 
    7.5   มีไฟฟ้าและแหล่งก าเนิดไฟฉุกเฉินอย่างเพียงพอตามกฎข้อบังคับกฎหมายท่ีระบุไว้ อีกทั้งมีการทดสอบระบบเป็นประจ าด้วย  
    7.6   Master Control Valves, Switches และ Shut Off Control12 ต้องมีลักษณ์สี และป้าย เพื่อการปฏิบัติ  
    7.7   คุณสมบัติของของอุปกรณ์ฉุกเฉิน อุปกรณ์ช่วยชีวิต และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต้องได้ตามมาตรฐาน  
    7.8   จัดต้ังทีมงานท่ีได้รับการอบรมและฝึกฝนสม่ าเสมอ ส าหรับปฏิบัติงานฉุกเฉิน 
    7.9   คัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณวุฒิ คุณสมบัติเหมาะสมในการปฐมพยาบาล และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
    7.10  จัดท าข้อตกลงเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับหน่วยงานภายนอกองค์กร กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
    7.11  จัดเก็บข้อมูลท่ีส าคัญไว้เป็นกรณีพิเศษ 
    7.12  การเตรียมแผนฟื้นฟูบูรณะกรณีท่ีเกิดความเสียหายหลังจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
    7.13  มีระบบสื่อสารส ารองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
    7.14  ขั้นตอนการปฏิบัติเร่ืองการให้ข่าว และความจ าเป็นในการอพยพพนักงานออกนอกพื้นท่ี กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

70 
145 
30 
35 
40 
40 
85 
90 
35 
40 
40 
40 
45 
35 



139 
 

ตารางที่ ข.1 (ต่อ)  
คะแนน
เต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน
เต็มปัจจัย
ย่อย 

515 8. กฎความปลอดภัยของหน่วยงาน (Organization Rules)  

     8.1   มีกฎความปลอดภัยท่ีเขียนไว้เป็นลายลักษณ์ และแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบท่ัวถึง 
    8.2   มีกฎความปลอดภัยเฉพาะงานโดยรวบรวมและประเมินบัญชีงานอาชีพ13 รวมท้ังต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ  
    8.3   มีระบบการขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงและมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละคร้ัง 
    8.4   การอบรม ทบทวน การทดสอบความรู้เร่ืองกฎความปลอดภัย 
    8.5   มาตรฐานเพื่อชมเชย และลงโทษเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม 
    8.6   การใช้สัญลักษณ์สี และป้ายแนะน า โดยมีการส ารวจบริเวณท่ีควรมีสัญลักษณ์ และประเมินสัญลักษณ์ท่ีมีอยู่แล้ว 
    8.7   การประเมินผลการปฏิบัติงานของกฎความปลอดภัยของหน่วยงาน 

70 
65 
95 
100 
75 
50 
60 

455 9. การวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ (Accident/Incident Analysis)  

     9.1   การใช้สถิติในการเก็บข้อมูล 
    9.2   การวิเคราะห์หาสาเหตุการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการท างาน 
    9.3   การวิเคราะห์ความเสียหายจากความสูญเสีย 
    9.4   การต้ังทีมเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหา 
    9.5   การวิเคราะห์เหตุการณ์ Near – Miss Accident11 

105 
150 
80 
60 
60 

675 10. การฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training)  

     10.1   การใช้เทคนิค เช่น การทบทวนบัญชีงานอาชีพ (Occupational List) ข้อมูลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ/อุบัติการณ์ ฯลฯ เพื่อหา 
ความต้องการอบรมพนักงานในองค์กร 

    10.2   จัดฝึกอบรมพนักงานตามความต้องการ 
    10.3   การประเมินผล ปริมาณพนักงานท่ีได้รับการอบรม และคุณภาพการอบรม 

195 
 

350 
130 

450 11. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)  

     11.1   การจัดหา PPE ให้พนักงานได้ใช้อย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการปฏิบัติ การบ ารุงรักษา PPE แจ้งให้พนักงานทราบ 
    11.2   การบ ารุงรักษา และการเก็บประวัติ PPE 
    11.3   มาตรการบังคับ จูงใจให้พนักงานใช้ PPE 
    11.4   การประเมินผล จ านวนพนักงานใช้ PPE และการใช้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

160 
70 
155 
65 

645 12. การควบคุมสุขภาพ (Health Control)  

     12.1   การตรวจงานอาชีพทุกชนิดเพื่อระบุและประเมินหาสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    12.2   มาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมสิ่งท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    12.3   การอบรมให้ความรู้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานการสารอันตราย 
    12.4   การตรวจวัดพื้นท่ีท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพ ตรวจสุขภาพให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงานกับสารอันตราย พร้อมท้ังเก็บข้อมูล

ประวัติพนักงาน 
    12.5   จัดให้มรการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่พนักงาน 
    12.6   การให้บริการด้านการแพทย์ โดยให้แพทย์มาประจ าพื้นท่ีปฏิบัติงาน ให้มีห้องปฐมพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์เพียงพอ หรือท า

สัญญากับโรงพยาบาลใกล้เคียง 
    12.7   แจ้งผลการตรวจสุขภาพ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการเจ็บป่วยให้พนักงานทราบ 
    12.8   การจัดเก็บประวัติข้อมูลสุขภาพพนักงาน 

150 
170 
80 
75 
 
35 
75 
 
35 
25 

430 13. ระบบการประเมินผล (Program Evaluation System)  

     13.1   การประเมินผลการบริหารงานความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีต้ังไว้ โดยผู้ประเมินได้รับการอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคต่างๆ ในการประเมินผล 

    13.2   การประเมินผลสภาพพื้นท่ีท่ีปฏิบัติงานอย่างกว้างๆ ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีต้ัง 
    13.3   การประเมินผลระบบควบคุม และป้องกันอัคคีภัยว่าสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีต้ังไว้ และใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ ประเมิน 
    13.4   การประเมินผลการด าเนินการเร่ืองชีวอนามัย 
    13.5   การประเมินผลระบบการจัดเก็บข้อมูล การวัดและการประเมินผล 

130 
 
90 
85 
90 
35 
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ตารางที่ ข.1 (ต่อ)  

คะแนน
เต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน
เต็มปัจจัย
ย่อย 

510 14. การควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Control)  

     14.1   การพิจารณาการออกแบบทางวิศวกรรมของการต้ังโครงการใหม่ โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
    14.2   การพิจารณาการปรับเปลี่ยนกระบวนการก่อสร้าง โดยค านึงถึงความปลอดภัย 
    14.3   การประเมินผลการปฏิบัติงานควบคุมทางวิศวกรรม 

235 
170 
105 

450 15. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Personal Communication)  

     15.1   การฝึกอบรมผู้บริหารระดับ 4 เร่ืองเทคนิคการสื่อความเพื่อให้สามารถถ่ายทอดงานและสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    15.2   การแนะน าและการปฐมนิเทศให้กับพนักงานท่ีเข้ารับต าแหน่งใหม่และพนักงานใหม่ 
    15.3   การสอนงานเพื่อให้พนักงานรู้วิธีการท างานอย่างเป็นเหมาะสม 
    15.4   การติดต่อกันโดยส่วนตัวระหว่างผู้บังคับบัญชาในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานโดยเฉพาะเร่ือง

คุณภาพและความปลอดภัย 
    15.5  การประเมินผลการปฏิบัติงานเร่ืองการสื่อสารระหว่างบุคคล 

115 
100 
115 
65 
 
55 

400 16. การประชุมกลุ่ม (Group Meeting)  

     16.1   ขั้นตอนการปฏิบัติและมาตรฐานในการด าเนินการประชุมกลุ่ม 
    16.2   การจดบันทึกการประชุมกลุ่ม 
    16.3   ผู้บริหารระดับต้น4 เข้าร่วมประชุม และน าเสนอเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพพร้อมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในท่ีประชุม  

ด้วย 
    16.4   การประเมินคุณภาพของการประชุม และรายงานให้ผู้บริหาร1 ทราบ 

180 
60 
100 

 
60 

355 17.การรณรงค์ส่งเสริม (General Promotion)  

     17.1   การจัดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสารในเร่ืองความปลอดภัย และมอบหมายให้ผู้มีรับผิดชอบด าเนินการ 
    17.2   การใช้สถิติเพื่อรายงานอุบัติเหตุ และส่งผลสรุปให้คณะกรรมการร่วมความปลอดภัยและสุขภาพ6 ทราบ 
    17.3   การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อควบคุมความสุญเสียของอุบัติเหตุจากหัวข้อวิกฤต 
    17.4   มาตรการจูงใจให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
    17.5   การเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย 
    17.6   การส่งเสริมให้พนักงานท ากิจกรรมกลุ่มเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
    17.7   มาตรการส่งเสริมในเร่ืองการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
    17.8   การเก็บบันทึกกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 

45 
45 
55 
45 
20 
55 
60 
30 

350 18. การจ้างและบรรจุพนักงาน (Hiring and Placement)  

     18.1   ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติทางร่างกายเป็นพิเศษท่ีต้องปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถเฉพาะอย่าง 
    18.2   มีระเบียบเกี่ยวกับการตรวจร่างกายก่อนการจ้างและบรรจุงาน 
    18.3   การปฐมนิเทศพนักงานท่ีบรรจุใหม่ ท่ีมีหลักสูตรรวมถึงความรู้พื้นฐานเร่ืองความปลอดภัยและสุขภาพ 
    18.4   การตรวจสอบประวัติการท างาน ในกรณีท่ีมีประสบการณ์การปฏิบัติงานมาก่อน 

70 
125 
90 
65 

400 19. การควบคุมการจัดซื้อ (Purchasing Control)  

     19.1   ขั้นตอนและระเบียบการจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานในองค์กร โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพเป็นหลัก  
    19.2   การคัดเลือกและควบคุมผู้รับเหมาช่วง 

210 
190 

400 20. ความปลอดภัยนอกเวลางาน (Off-The-Job Safety)  

     20.1   การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์นอกเวลางาน 
    20.2   การให้ความรู้เร่ืองความปลอดภัยนอกเวลางานแก่พนักงานและครอบครัว 

120 
130 

10,800  10,800 
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การหาค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัย 

 เราสามารถหาค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัย จากแบบสอบถามการบริหารงาน
ความปลอดภัยในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นค าถาม มี และ ไม่มี การปฏิบัติตามปัจจัยย่อยแต่ละข้อของการ
บริหารงานความปลอดภัย โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ค.1 ตัวอย่างการคิดค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 

 

คะแนน
เต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน

เต็มปัจจัย

ย่อย 

คะแน

นท่ีได้ 

คะแนน

ปัจจัย

ย่อยท่ีได้ 

คะแนน

ปัจจัย

หลักที่ได้ 

คิด

เป็น 

(%) 

1,170 
1. ภาวะผู้น าและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย 

     

     1.1  นโยบายทั่วไปที่
ประกอบด้วยทัศนคติ... 

70 1 70   

    1.2  จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ประสานงาน… 

90 1 90   

    1.3  ผู้บริหารระดับกลาง3 
ขึ้นไปมีส่วนร่วมและ
สนับสนุน… 

120 1 120   

    1.4  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ืองความปลอดภัย… 

120 1 120   

    1.5   ผู้บริหารระดับกลาง 3 
ขึ้นไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม... 

100 1 100   

    1.6  การจัดให้มีหัวข้อเร่ือง
ความปลอดภัย… 

60 1 60   

    1.7  คู่มืออ้างอิงการบริหาร
ที่รวมถึงแนวทาง… 

85 1 85   
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ตารางที่ ค.1 (ต่อ)  
คะแน
นเต็ม
ปัจจัย
หลัก 

การบริหารงานความปลอดภัย 

คะแนน

เต็มปัจจัย

ย่อย 

คะแน

นท่ีได้ 

คะแนน

ปัจจัย

ย่อยท่ีได้ 

คะแนน

ปัจจัย

หลักที่ได้ 

คิด

เป็น 

(%) 

     1.8  ผู้บริหารระดับกลาง 3 ขึ้น
ไปได้มีการตรวจสอบ… 

80 1 80   

    1.9  การระบุถึงความรับผิดชอบ 
เกี่ยวกับความ… 

110 1 110   

    1.10 การก าหนดวัตถุประสงค์
เร่ืองความปลอดภัย... 

75 1 75   

    1.11 จัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ความปลอดภัย... 

50 1 50   

    1.12 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับ 
พนักงาน... 

35 0 0   

    1.13 หน่วยงานทีแหล่งรวบรวม 
เอกสารข้อมูล... 

175 0 0 960 82.05 

400 19. การควบคุมการจัดซื้อ      
     19.1  ขั้นตอนและระเบียบการ

จัดซื้อวัสดุ… 
210 0 0   

    19.2  การคัดเลือกและควบคุม
ผู้รับเหมาช่วง… 

190 1 190 190 47.05 

250 20. ความปลอดภัยนอกเวลางาน       
     20.1  การระบุและวิเคราะห์

สาเหตุ… 
120 0 0   

    20.2 การให้ความรู้เร่ืองความ
ปลอด... 

130 0 0 0 0.00 

10,800  10,800   7,910 73.24 
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 ถ้าค าตอบที่ได้คือ มี คะแนนที่ได้เท่ากับ 1 แต่ถ้าค าตอบที่ได้คือ ไม่มี คะแนนที่ได้เท่ากับ 0  
น าคะแนนที่ได้ไปคูณกับคะแนนเต็มแต่ละปัจจัยย่อย ก็จะได้ค่าคะแนนปัจจัยย่อยที่ได้ จากตารางที่ 
ง.1 ปัจจัยย่อยที่ 1.1 คะแนนเต็ม 70 คะแนน, คะแนนที่ได้คือ 1 (มี), คะแนนปัจจัยย่อยที่ได้เท่ากับ 70 
X 1 = 70 คะแนน, น าค่าคะแนนปัจจัยย่อยมารวมกันก็จะได้ค่าคะแนนของปัจจัยหลักที่ได้ เช่น 
ปัจจัยหลักที่ 1 ประกอบด้วยย่อย 13 ข้อ คะแนนปัจจัยหลักที่ 1 ที่ได้ก็จะเท่ ากับ (70 + 90 + 120 + 
120 + 100 + 60 + 85 + 110 + 75 + 50 + 0 + 0) = 960 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,170 คะแนน คิด
เป็น 82.05% ของคะแนนเต็ม น าค่าคะแนนปัจจัยหลักที่ได้ทั้ง 20 ปัจจัยหลัก รวมกันทั้งหมด 7,190 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.24% ก็จะได้เป็นค่าระดับการบริหารงาน
ความปลอดภัย 
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การหาค่าระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
 เราสามารถหาค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัยทางกายภาพ จากรายงานความ
ปลอดภัยทางกายภาพ และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ ในตอนที่ 2 โดยลักษณะของรายการ
ตรวจสอบนั้นจะมีตัวเลือกให้ตอบ 3 ตัวเลือก คือ มีครบ มีไม่ครบ และไม่มี  โดยมีวิธีการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ค.2 ตัวอย่างการคิดค่าระดับการบริหารงานความปลอดภัยทางกายภาพ 
คะแน
นเต็ม
ปัจจัย
หลัก 
(%) 

รายการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางกายภาพ 

คะแนน

เต็มหัวข้อ

ย่อย*(%) 

คะแนน

ท่ีได้

(%) 

คะแนน
เต็ม
หัวข้อ
ย่อยท่ีได้ 
(%) 

คะแนน
เต็ม
หัวข้อ

หลักที่ได้ 
(%) 

คิด

เป็น 

(%) 

8.54 
9. รายการตรวจสอบความ
สะอาด และมีระเบียบ 

     

     9.1  บริเวณสถานที่ก่อสร้าง... 0.47 0.5 0.24   
    9.2  วัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง... 

0.43 0 0.00   

    9.3  มีแสงสว่างเพียงพอทั่ว... 7.15 1 7.15   
    9.4  ก าหนดจุดทิ้งขยะภายใน
... 

0.43 0.5 0.21   

    9.5  ห้องน้ า – ส้วม ถูก
สุขลักษณะ... 

0.06 0.5 0.03   

    9.6  จัดให้มีน้ าดื่มที่สะอาด... 0.01 1 0.01 7.63 89.39 

3.58 
10. รายการตรวจสอบการเชื่อม
และการตัด 

     

     10.1   ตู้เชื่อมทั้งหมดอยู่ใน...    0.66 1 0.66   
    10.2   สายดนิทัง้หมดอยู่... 0.24 0.5 0.12   
    10.3   จุดต่อสายไฟทั้งหมด... 0.24 0.5 0.12   
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ตารางที่ ค.2 (ต่อ)  
คะแน
นเต็ม
ปัจจัย
หลัก 
(%) 

รายการตรวจสอบความ

ปลอดภัยทางกายภาพ 

คะแนน

เต็มหัวข้อ

ย่อย*(%) 

คะแนน

ท่ีได้

(%) 

คะแนน
เต็ม
หัวข้อ
ย่อยท่ีได้ 
(%) 

คะแนน
เต็ม
หัวข้อ

หลักที่ได้ 
(%) 

คิด

เป็น 

(%) 

     10.4   สายไฟทั้งหมด... 0.24 1 0.24   
    10.5   หัวจับลวดเชื่อมทั้ง... 0.32 1 0.32   
    10.6   สถานทีท่ างานมกีาร... 0.01 1 0.01   
    10.7   การท างานที่สูง...   0.74 0 0.00   
    10.8   สายไฟทุกจดุไม่... 0.05 0.5 0.03   
    10.9   ใช้หวัต่อส าหรับต่อสาย
... 

0.24 0 0.00   

    10.10  จัดสถานทีส่ าหรับเก็บ
... 

0.43 1 0.43   

    10.11  การท างานที่ท าให้... 0.42 0 0.00 1.92 53.63 

100.00 รวม 100   83.42 83.42 

* การหาค่าคะแนนเต็มหัวข้อย่อย (%) ได้น าเสนอในบทที่ 3 

 
 ถ้าค าตอบที่ได้คือ มีครบ คะแนนที่ได้เท่ากับ 1 แต่ถ้าค าตอบที่ได้คือ มีไม่ครบ คะแนนที่ได้
เท่ากับ 0.5 และถ้าค าตอบที่ได้คือ ไม่มี คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 น าคะแนนที่ได้ไปคูณกับคะแนนเต็ม
แต่ละหัวข้อย่อย (%)  ก็จะได้ค่าคะแนนเต็มหัวข้อย่อยที่ได้ (%) จากตารางที่ ง.2 หัวข้อย่อยที่ 9.1 
คะแนนเต็มหัวข้อย่อยเท่ากับ 0.47% X 0.5 = 0.24%, น าค่าคะแนนเต็มหัวข้อย่อยที่ได้ในแต่ละหัวข้อ
ย่อยมารวมกันก็จะได้ค่าคะแนนเต็มหัวข้อหลักที่ได้ เช่น ปัจจัยหลักที่ 9 ประกอบด้วยหัวข้อย่อย 6 
ข้อ คะแนนเต็มหัวข้อหลักที่ได้ของหัวข้อหลักที่ 1 ก็จะเท่ากับ (0.24% + 0.00% + 7.15% + 0.21% + 
0.03% + 0.01%) = 7.63% น าค่าคะแนนเต็มหัวข้อหลักที่ได้ทั้ง 10 หัวข้อหลักรวมทั้งหมดเท่ากับ 
83.42% จาก 100% ก็จะได้ค่าระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพ 
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การหาค่าระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 
 เราสามารถหาค่าระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ จากรายงานความปลอดภัยทางกายภาพ 
และความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ ในตอนที่ 3  โดยลักษณะของรายการตรวจสอบความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุนั้นจะมีตัวเลือกให้ตอบ 3 ตัวเลือก คือ ไม่เกิด, เกิดเท่ากับ 1 คร้ัง/เดือน และเกิดมากกว่า 1 
คร้ัง/เดือน โดยมีวิธีการค านวณดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ค.3 ตัวอย่างการคิดค่าระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ 

ลักษณะการประสบอันตราย 

ดัชนี
ประสบ
อันตราย* 
(%) 

คะแนน
ท่ีได้ 

ดัชนี
ประสบ
อันตราย
ท่ีได้ 
(%) 

คิดเป็น 
(%)  

9.   วัตถุสิ่งของระเบิด 1.35 1 1.35 100 
10. ไฟฟ้าช็อต 6.36 1 6.36 100 
11. ผลจากความร้อนสูง/ของร้อน 0.68 0.5 0.34 50 
12. สัมผัสสิ่งมีพิษ/สารเคมี 0.06 0 0.00 0 

รวม 100  88.13 88.13 

* การหาค่าดัชนีประสบอันตราย (%) ได้น าเสนอในบทที่ 3 

 

 ถ้าค าตอบที่ได้คือ ไม่เกิด คะแนนที่ได้เท่ากับ 1 แต่ถ้าค าตอบที่ได้เกิดเท่ากับ 1 คร้ัง/เดือน 
คะแนนที่ได้เท่ากับ 0.5 และถ้าค าตอบที่ได้คือ เกิดมากกว่า 1 คร้ัง/เดือน คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 น า
คะแนนที่ได้ไปคูณกับค่าดัชนีประสบอันตราย (%) ก็จะได้ค่าค่าดัชนีประสบอันตราย (%) จาก
ตารางที่ ค.3 ลักษณะการประสบอันตรายที่ 10 มีค่าดัชนีประสบอันตรายเท่ากับ 1.35%, คะแนนที่ได้
คือ 1 (ไม่เกิด), ดัชนีประสบอันตรายเท่ากับ 1.35% X 1 = 1.35%, คิดเป็น 100% ของค่าดัชนีประสบ
อันตรายของลักษณะการประสบอันตรายที่ 9 น าค่าดัชนีประสบอันตรายที่ได้ในแต่ละลักษณะการ
ประสบอันตรายรวมกันทั้ง 12 ลักษณะการประสบอันตราย ก็จะได้ค่าระดับความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุ 
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ภาคผนวก ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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วิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน 
สมมุติฐานข้อท่ี 1 เพศในโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละ

ปัจจัยหลักที่ต่างกัน 
วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก  แยก

ตามเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง 
H0: เพศที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่ไม่แตกต่างกัน 
H1: เพศที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่แตกต่าง 

 
ตารางที่ ง.1  วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัย 
 หลัก แยกตามเพศ 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test  

for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

1. ภาวะผู้น าและการ
จัดการด้านความ

ปลอดภัย  

3.390 .076 1.859 .074 .12996 .06992 

  1.542 .162 .12996 .08426 

2. การอบรมผู้บริหาร .118 .734 -2.197 .036 -.08489 .03863 

  -1.820 .107 -.08489 .04665 

3. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยตามแผน 

.399 .533 .146 .885 .01104 .07573 

  .162 .874 .01104 .06804 
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ตารางที่ ง.1 (ต่อ)  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test  

for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

4. กฎความปลอดภัยของ
หน่วยงาน 

.002 .966 -.186 .854 -.01952 .10512 

  -.171 .868 -.01952 .11383 

5. การฝึกอบรมพนักงาน .004 .952 -.407 .687 -.06832 .16779 

  -.395 .701 -.06832 .17276 

6. อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

5.870 .022 2.226 .034 .17081 .07675 

  3.162 .005 .17081 .05403 

7. การควบคุมสุขภาพ .019 .892 .478 .636 .04658 .09741 

  .498 .629 .04658 .09361 

8. การรณรงค์ส่งเสริม 1.125 .298 -1.565 .129 -.11801 .07541 

  -1.859 .085 -.11801 .06347 

9. การจ้างและบรรจุ
พนักงาน 

3.334 .079 1.104 .279 .14596 .13223 

   1.469 .159 .14596 .09935 
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ตารางที่ ง.1 (ต่อ)  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test  

for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

10. การควบคุมการจัดซื้อ 14.975 .001 -1.923 .065 -.12112 .06299 

  -1.278 .244 -.12112 .09474 

11. ความปลอดภัยนอก
เวลางาน 

.242 .627 -.065 .949 -.00932 .14304 

  -.059 .954 -.00932 .15745 
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สมมุติฐานข้อท่ี 2 มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละ
ปัจจัยหลักที่ต่างกัน 

วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก แยก
ตามมูลค่าโครงการ คือ ต่ ากว่า 8 ล้าน และ สูงกว่า 8 ล้าน 

H0: มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่ไม่
แตกต่างกัน 

H1: มูลค่าโครงการที่ต่างกัน มีระดับการบริหารงานความปลอดภัยในแต่ละปัจจัยหลักที่
แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ง.2  วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการบริหารงานความปลอดภัยของแต่ละปัจจัยหลัก  

แยกตามมูลค่าโครงการ 

 
  

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

1. ภาวะผู้น าและการ
จัดการด้านความ
ปลอดภัย 

.061 .807 .109 .914 .01140 .10446 

  .093 .933 .01140 .12192 

2. การอบรมผู้บริหาร .570 .457 -.420 .678 -.02469 .05879 

  -.421 .707 -.02469 .05859 

3. การตรวจสอบความ
ปลอดภัยตามแผน 

.442 .512 -.700 .490 -.07407 .10589 

  -.539 .639 -.07407 .13743 
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ตารางที่ ง.2 (ต่อ)  
 

 
 
  

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

4. กฎความปลอดภัยของ
หน่วยงาน 

.058 .812 .942 .354 .13757 .14600 

  .775 .511 .13757 .17754 

5. การฝึกอบรมพนักงาน 1.326 .259 .470 .642 .11111 .23632 

  .326 .773 .11111 .34085 

6. อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

.004 .949 .798 .432 .09259 .11607 

  .623 .591 .09259 .14868 

7. การควบคุมสุขภาพ 1.304 .263 1.026 .314 .13889 .13537 

  .711 .545 .13889 .19524 

8. การรณรงค์ส่งเสริม .008 .931 .674 .506 .07407 .10998 

  .641 .577 .07407 .1555 

4. กฎความปลอดภัยของ
หน่วยงาน 

.052 .812 .942 .354 .13757 .14600 

  .775 .511 .13757 .17754 

5. การฝึกอบรมพนักงาน 1.326 .259 .470 .642 .1111 .23532 

  .326 .773 .1111 .34085 

6. อุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล 

.004 .949 .798 .432 .09259 .11607 

  .623 .591 .09259 .14868 

7. การควบคุมสุขภาพ 1.304 .263 1.026 .314 .13889 .13537 

  .711 .545 .13889 .1952 
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ตารางที่ ง.2 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

9. การจ้างและบรรจุ
พนักงาน 

.812 .375 .390 .699 .07407 .18992 

  .289 .798 .07407 .25661 

10. การควบคุมการจัดซื้อ 1.829 .187 -.592 .559 -.05556 .09391 

  -1.803 .083 -.05556 .03082 

11. ความปลอดภัยนอก
เวลางาน 

.262 .612 -1.029 .312 -.20370 .19797 

  -1.143 .347 -.20370 .17822 
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สมมุติฐานข้อท่ี 3 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่ต่างกัน 
 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับการตรวจสอบความปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อ
หลัก แยกตามการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน คือ เคยอบรม ไม่เคยอบรม 

H0: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน มีระดับการตรวจสอบความปลอด
ภัยทางกายภาพในแต่ละ หัวข้อหลักที่ไม่แตกต่างกัน 

H1: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างาน มีระดับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ง.3 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับการตรวจสอบ
 ความปลอดภัยทางกายภาพในแต่ละหัวข้อหลักที่ต่างกัน 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

1. รายการตรวจสอบเขต
ก่อสร้าง 

1.252 .273 1.868 .072 .11333 .06068 

  1.868 .073 .11333 .06068 

2. รายการตรวจสอบ
เคร่ือง มือ-เคร่ืองจักร 

2.805 .105 1.106 .278 .06667 .06028 

  1.106 .281 .06667 .06028 

3. รายการตรวจสอบ
ไฟฟ้า 

.000 1.000 -.615 .543 -.02222 .03613 

  -.615 .543 -.02222 .03613 
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ตารางที่ ง.3 (ต่อ)   
 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

4. รายการตรวจสอบ
กว้านและลิฟต์ชั่วคราว 

.450 .508 -1.540 .135 -.06032 .03918 

  -1.540 .135 -.06032 .03918 

5. รายการตรวจสอบ
นั่งร้าน 

.272 .606 .111 .912 .00556 .04991 

  .111 .912 .00556 .04991 

6. รายการตรวจสอบ
เคร่ือง จักรขนย้ายวัสดุ 

4.397 .045 1.169 .252 .02051 .01755 

  1.169 .254 .02051 .01755 

7. รายการตรวจสอบการ
ตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น 
ตกหล่นและการพังทลาย 

2.066 .162 -.804 .428 -.12593 .15659 

  -.804 .433 -.12593 .15659 

8. รายการตรวจสอบ
บันไดชั่วคราว 

1.385 .249 .000 1.000 .00000 .07691 

  .000 1.000 .00000 .07691 
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ตารางที่ ง.3 (ต่อ)  
 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

9. รายการตรวจสอบ
ความสะอาด และมี
ระเบียบ 

.064 .803 -.642 .526 -.08333 .12971 

  -.642 .526 -.08333 .12971 

10. รายการตรวจสอบการ
เชื่อมและการตัด 

.164 .689 -.469 .643 -.03333 .07109 

  -.469 .643 -.03333 .07109 
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สมมุติฐานข้อที่ 4 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความถี่ของ

การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่ต่างกัน 

 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบ

อันตราย แยกตามมูลค่าโครงการ คือ คือ เคยอบรม ไม่เคยอบรม 

H0: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความถี่ของการเกิด

อุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่ไม่ต่างกัน 

H1: การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความถี่ของการเกิด

อุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่แตกต่างกัน 

ตารางที่ ง.4 การผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการท างานที่ต่างกัน มีระดับความถี่ของการ

เกิดอุบัติเหตุในแต่ละลักษณะการประสบอันตรายที่ต่างกัน 

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

1. ตกจากที่สูง .033 .858 .695 .493 .13333 .19190 

  .695 .493 .13333 .19190 

2. หกล้ม ลื่นล้ม .592 .448 .386 .702 .06667 .17275 

  .386 .702 .06667 .17275 
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ตารางที่ ง.4  (ต่อ)  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

3. อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
พังทับ 

40.786 .000 -2.683 .012 -.40000 .14907 

  -2.683 .014 -.40000 .14907 

4. วัตถุสิ่งของพังทลาย/
หล่นทับ 

.516 .478 .367 .716 .06667 .18170 

  .367 .716 .06667 .18170 

5. วัตถุสิ่งของกระแทก/
ชน 

5.333 .029 1.183 .247 .20000 .16903 

  1.183 .247 .20000 .16903 

6. วัตถุสิ่งของหนีบ/ดึง .924 .345 -.475 .638 -.06667 .14029 

  -.475 .638 -.06667 .14029 

7. วัตถุสิ่งของตัด/บาด/
ทิ่มแทง  

3.422 .075 .894 .379 .13333 .14907 

  .894 .379 .13333 .14907 
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ตารางที่ ง.4 (ต่อ)  

  Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test 

 for Equality of Means 

  

F Sig. t 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference   

8. วัตถุสิ่งของกระเด็นเข้า
ตา 

5.333 .029 1.183 .247 .20000 .16903 

  1.183 .247 .20000 .16903 

9. วัตถุสิ่งของระเบิด .161 .691 .748 .461 .13333 .17817 

  .748 .461 .13333 .17817 

10. ไฟฟ้าช็อต .924 .345 -.475 .638 -.06667 .14029 

  -.475 .638 -.06667 .14029 

11. ผลจากความร้อนสูง/
ของร้อน 

7.338 .011 -1.288 .208 -.20000 .15533 

  -1.288 .209 -.20000 .15533 

12. สัมผัสสิ่งมีพิษ/
สารเคมี 

7.338 .011 -1.288 .208 -.20000 .15533 

  -1.288 .209 -.20000 .15533 
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วิเคราะห์หาสมการพยากรณ์ค่าระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 ใช้วิธี Stepwise regression เลือกกลุ่มตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดส าหรับรูปแบบการถดถอย 
โดยก าหนดค่า F-in = 3.84 (ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05) และ F-out = 2.71 (ระดับนัยส าคัญ 
เท่ากับ 0.10) 
 
ตารางที่ ง.5 ตารางเมตริกความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งหมดเป็นรายคู่ 

  sp12 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 

Pearson 

Correlati

on 

sp12 1.000 -.314 -.309 .043 -.107 -.187 -.173 .076 -.213 -.201 -.190 -.322 

o1 -.314 1.000 -.059 -.378 -.058 .285 .532 -.044 .072 .306 -.186 -.005 

o2 -.309 -.059 1.000 -.119 .197 -.095 -.106 .169 .385 .036 .316 .019 

o3 .043 -.378 -.119 1.000 .476 -.089 -.313 .299 -.058 -.010 .015 -.123 

o4 -.107 -.058 .197 .476 1.000 .111 .072 .162 .146 .062 .108 .038 

o5 -.187 .285 -.095 -.089 .111 1.000 .198 .017 .193 -.059 -.010 .152 

o6 -.173 .532 -.106 -.313 .072 .198 1.000 -.051 -.116 .530 -.149 .070 

o7 .076 -.044 .169 .299 .162 .017 -.051 1.000 .176 .236 .127 -.059 

o8 -.213 .072 .385 -.058 .146 .193 -.116 .176 1.000 -.077 .363 -.104 

o9 -.201 .306 .036 -.010 .062 -.059 .530 .236 -.077 1.000 -.202 -.017 

o10 -.190 -.186 .316 .015 .108 -.010 -.149 .127 .363 -.202 1.000 -.017 

o11 -.322 -.005 .019 -.123 .038 .152 .070 -.059 -.104 -.017 -.017 1.000 
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 ตารางที่ ง.5 (ต่อ)  

  sp12 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o10 o11 

Sig. (1-

tailed) 

sp12 . .045 .049 .410 .287 .162 .180 .345 .130 .144 .157 .042 

o1 .045 . .379 .020 .381 .064 .001 .408 .353 .050 .163 .490 

o2 .049 .379 . .265 .149 .310 .288 .185 .018 .425 .044 .461 

o3 .410 .020 .265 . .004 .320 .046 .054 .381 .480 .470 .259 

o4 .287 .381 .149 .004 . .280 .352 .197 .221 .372 .285 .421 

o5 .162 .064 .310 .320 .280 . .147 .465 .154 .379 .479 .211 

o6 .180 .001 .288 .046 .352 .147 . .394 .270 .001 .216 .357 

o7 .345 .408 .185 .054 .197 .465 .394 . .176 .105 .252 .377 

o8 .130 .353 .018 .381 .221 .154 .270 .176 . .343 .024 .293 

o9 .144 .050 .425 .480 .372 .379 .001 .105 .343 . .142 .464 

o10 .157 .163 .044 .470 .285 .479 .216 .252 .024 .142 . .464 

o11 .042 .490 .461 .259 .421 .211 .357 .377 .293 .464 .464 . 

โดยก าหนดให้; 
 SP12: ระดับประสิทธิภาพความปลอดภัย (Y) 
 O1-O0: ปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่ 1-11 
ขั้นท่ี 1 ไม่มีตัวแปรที่จะออกจากรูปแบบ ดังนั้นด าเนินงานขั้นที่ 2 
ขั้นท่ี 2 ใช้วิธี Forward selection โดยเลือกตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปร SP12 
โดยก าหนดสมมุติฐาน 
 H0: ปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่..... ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ 
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
 H1: ปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่..... มีความสัมพันธ์กับระดับ 
ประสิทธิภาพความปลอดภัย 
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จากตารางที่ ง.5 จะพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์สูงสุดกับตัวแปร SP12 คือ O11 โดยมีค่า 
Sig. (2-tailed) (0.042) < 0.05 จึงปฏิเสธ H0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเปียร์สัน 
เท่ากับ -0.322 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยหลักของการบริหารงานความปลอดภัยข้อที่ 11 ความปลอดภัยนอก
เวลางานกับระดับประสิทธิภาพความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กันและไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน 
 น าตัวแปร O11 เข้าสู่สมการถดถอยในรูปแบบที่ 1 
 
ตารางที่ ง.6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงพหุ และค่าคลาดเคลื่อน 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .672a .451 .116 .06876 
 

ตารางที่ ง.7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง 1- Way ANOVA ของรูปแบบที่ 1 

 
 

ตารางที่ ง.8 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของรูปแบบที่ 1 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.157 .301  7.178 .000 

o11 .079 .041 .350 1.924 .039 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .070 11 .006 1.345 .279a 

Residual .085 18 .005   

Total .155 29    
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ตารางที่ ง.9 ค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ส าหรับตรวจสอบตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกคัดเลือกเข้าไปใน 
 รูปแบบที่ 1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.157 .301  7.178 .000 

o1 -.169 .098 -.389 -1.713 .104 

o2 -.255 .164 -.332 -1.552 .138 

o3 -.143 .110 -.338 -1.306 .208 

o4 .039 .069 .128 .560 .582 

o5 -.019 .038 -.101 -.513 .614 

o6 .005 .100 .013 .049 .962 

o7 .089 .065 .272 1.370 .187 

o8 -.040 .087 -.097 -.458 .652 

o9 -.051 .055 -.215 -.926 .366 

o10 -.103 .096 -.214 -1.069 .299 

o11 .079 .041 .350 1.924 .039 
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