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Abstract

เนื่ อ งจากสถิ ติ ก ารเกิดอุ บั ติเหตุในงานก่ อ สร้างรถไฟฟ้ า มีป ริมาณที่
เพิ่มขึ้น บทความนี้จะเป็นการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางใน
การป้องกันของงานก่อสร้าง :กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน
- มีนบุรี) เพื่อศึกษาสาเหตุของอุบัติเหตุ ศึกษาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานที่มี
ต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง และ ศึกษาการวางแผนนโยบายความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
แล้วนำมาวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรมวิเคราะห์ สำเร็จรูป ในทีนี้ได้แ บ่ ง กลุ่ม
ประชากรตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
การก่อสร้างของโครงการ ระดับวิศวกรก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการ ได้ทำแบบสอบถามจำนวน 75
คน โดยเป็ น การสอบถามถึ งความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางด้ า นความ
ปลอดภั ย และ นโยบายความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง กลุ่ ม ที่ 2
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการก่อสร้างของโครงการ ระดับคนงานก่อสร้าง
(ชาย - หญิง) จำนวน คนงานก่อสร้าง 186 คน โดยสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ภูมิหลังของตัวบุคคล สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการ
กระทำที่ไม่ปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จากผล
วิเคราะห์ พ บว่า สาเหตุแ ละลัก ษณะของอุ บั ติ เหตุ ปั จ จั ย ด้ า นคน อยู่ใน
อั นดับ ที่ 1 ปั จ จั ย ด้านเครื่อ งมือ และวัสดุอุ ป กรณ์ อยู่ในอั นดับ ที่ 2 และ
ปัจจั ยด้านสิ่งแวดล้อ ม อยู่ในอั นดับที่ 3 ซึ่งปั จจัย ทั้ง 3 มีแนวทางในการ
ป้องกัน โดยการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่บุคลากรในโครงการ เพื่อทำให้เกิดความตระหนักและมี
การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

The accident statistics in the construction Metro. Volume
increases. This article studies the causes of accidents and ways
to prevent accident in construction. Case Study: MRT Orange
Line Project. (Taling Chan - Min Buri). To determine the cause
of the accident. The attitudes of workers towards safety in the
construction and planning safety policy in construction. By
creating a questionnaire to collect data. Then analyzed with
instant Analysis program. Divide Population sample into 2
groups: group 1 worker in the agency's construction of the
project. The construction engineers and those involved in the
management of construction projects. The survey
questionnaire of 75 people was asked to comment on the
safety and safety policy in Group 2 construction workers in the
agency's construction projects. 186 of Male - female the
construction workerconstruction workers by asking for
feedback. Background person Operational environment And
unsafe acts To comply with the objectives of the study. The
results showed that. The cause and nature of the accident
personnel factors were ranked No. 1 factor, tools and
materials. Ranked 2, and environmental factors. Ranked 3. 3
factors which are guidelines for prevention. By organizing safety
training in construction. With the experts to staff in the project.
To raise awareness with a focus on safety in construction.

คำสำคัญ: สาเหตุของอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง, แนวทางในการป้องกัน
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี)คำ

Keywords: causes of accidents in the construction, prevent
accident in construction, MRT Orange Line Project. (Taling Chan
- Min Buri).
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1. บทนำ
ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารขยายตั ว ทางด้ า นเศรษฐกิ จ มากขึ้ น
อุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานการพัฒนาประเทศ
พร้อ มทั้ งการนำเอาเทคโนโลยีที่ทั นสมัย มาใช้ในงานก่อ สร้า ง เพื่ อ ทำให้
โครงการสามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มากยิ่ ง ขึ้ น
กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางหลักในการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้เกิด
การก่อสร้างจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ทำให้การจราจรตามท้องถนนติดขัด
การเดินทางและการขนส่งล่าช้า เป็นปั ญ หาที่สำคัญ ในการพัฒนา ดังนั้น
รถไฟฟ้าจึ งเป็ นทางเลือ กอีก อย่างหนึ่ง ในการแก้ปั ญ หาการคมนาคมใน
กรุ ง เทพมหานครตามแผนงาน “ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)”
หัวข้อที่ 7 ยุทศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ [1]
โครงการก่อ สร้า งรถไฟฟ้ า ในเขตพื้ น ที่ ก รุงเทพมหานครและพื้ น ที่
ใกล้เคียง ทำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างขยายตัวมากขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องใช้
แรงงานและเครื่องจักรจำนวนมาก แต่สิ่งที่ยังละเลยและบกพร่องอยู่คือ
การป้ องกันอุบั ติเหตุต่าง ๆ ที่อ าจจะเกิดขึ้นในงานก่อ สร้างได้ตลอดเวลา
การเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างประมาณค่ามิได้ ปัจจุบันความสูญ เสียในงานก่อสร้างมีความรุนแรง
มากเพิ่ มขึ้ นทุ ก วัน อาจเนื่อ งมาจากสาเหตุห ลายประการ อาทิ คนงาน
ก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ ยั ง ขาดความรู้ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพและการมี
พฤติกรรมเสี่ยงในการทำงาน ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น
เพื่อเป็ นการป้ อ งกันและลดการเกิดอุ บั ติ เหตุในงานก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อลด
ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ทำการวิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิจัยเชิง
สำรวจเรื่อง “การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกัน
ของงานก่อสร้าง” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาข้างต้น
การป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งสู ญ เสี ย ไป ซึ่ งถ้ า เกิ ด
อุบัติเหตุขึ้นมาแล้วจะทำให้มีผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เป็นต้นว่า ทำให้งาน
ก่อสร้างล่าช้า ขาดแคลนคนงาน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น สูญเสียอวัยวะ บั่น
ทอนขวัญและกำลังใจของคนงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ผู้ที่เจอเหตุการณ์
จากอุบัติเหตุเหล่านี้ยังเป็น ภาระของสังคมของครอบครัวที่ต้องการเลี้ยงดู
ต้องทนทุกข์ทรมานและดำรงชีวิตไปด้วยความหดหู่ ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ
ตามมาอีกมาก ฉะนั้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์, ด้าน
สภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ

2. วิธีดำเนินงานวิจัย
งานวิจั ย นี้ เป็ น งานวิ จั ย เชิ งสำรวจ ที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การศึ ก ษา
แนวทางในการป้ อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ของการก่ อ สร้ า งรถไฟฟ้ า ซึ่ งทำการ
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พิจารณาเฉพาะ ผลกระทบทางด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและ
พิจารณาเฉพาะ กิจกรรมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างเท่านั้น ที่
มีก ารใช้ ท รัพ ยากรทางด้ า นแรงงานคนและเครื่อ งจั ก รเป็ น ส่ว นใหญ่ ใน
งานวิจัยนี้จะเป็นกรณีศึกษา การก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้า สายสีส้ม
(ตลิ่งชัน - มีนบุรี) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง งานโครงสร้างของโครงการ
แบบสอบถามเป็ น แบบ (Questionnaire) โดยออกแบบสอบถามใน
ส่วนของ ระดับ ผู้บริห ารการจัดการก่อสร้าง และ ระดับคนงานก่อสร้าง
ทั้งหมด 2 ชุด
จากการใช้สูตร Taro Yamana [2]
(𝑛 =

𝑁
1+𝑁𝑒 2

(1)

)

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กำหนดให้
ค่าเท่ากับ ร้อยละ 5 (0.05)
ปริม าณประชากรและกลุ่ม ตั ว อย่ างการวิจั ย ของโครงการก่ อ สร้า ง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริม าณประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่างการวิจั ยของโครงการก่ อสร้า ง
รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี)
ตำแหน่งงานทางด้าน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรโครงการ
(PROJECT ENGINEER)
วิศวกรสนาม
(SITE ENGINEER)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
การทำงาน
(SAFETY STAFF)
สถาปนิก (architect)

ประชากร (คน)

กลุ่มตัวอย่าง (คน)

12

4

90

31

40

14

14

5

โฟร์แมนก่อสร้าง
(FOREMAN)
คนงานก่อสร้าง
(ชาย - หญิง)

60

21

534

186

750

261

รวม

เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นคนงานทั้งชายและหญิงที่ทำงานใน
โครงการก่อ สร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุ รี) และ การคัดกลุ่ม
ตัวอย่างออกจากการศึกษาคือ คนงานไม่ยินยอมหรือไม่เต็มใจเข้าร่วมทำ
วิจัย
2.1 แบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง วิศวกรก่อสร้างและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการจำนวน 75 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ ดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.01-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.01-4.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.01-3.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.01-2.00 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ประกอบด้วย 5 ส่วน

3.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใช้วัดค่าการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง ที่สามารถแสดงผลสอดคล้อง
กับระดับคะแนน และค่าเฉลี่ย
∑ 𝑓(𝑥−𝑋̅ )2

𝑆𝐷 = √

2.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.1.2 ส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย ในการทำงาน
ประกอบด้วย หลัก 3ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และ
การออกกฎข้อบังคับ
2.1.3 ส่วนที่ 3 พฤติก รรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ด้า น
การปฏิ บั ติ ง าน,ด้ า นการใช้ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ , ด้ า น
สภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ
2.1.4 ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
คนงานก่อสร้าง
2.2 แบบสอบถามคนงานก่อสร้าง (ชาย - หญิง ) จำนวน 186 ชุด
ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scales) 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.01-5.00 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.01-4.00 หมายถึง อยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 2.01-3.00 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 1.01-2.00 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย
ประกอบด้วย ส่วน
2.2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.2.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ

3. สถิติที่ใช้ในการศึกษา
3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ใช้วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไป จากผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ
อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น
3.2 ค่าเฉลี่ย
ใช้ ในการหาค่ า เฉลี่ ย น้ ำ หนั ก ของความคิ ด เห็ น กลุ่ ม ตัว อย่า งการหา
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตสำหรับข้อมูลใช้สูตร ดังนี้
𝑥̅ =
เมื่อ

𝑥̅
∑𝑥
n

∑𝑥
𝑛

คือ ค่าเฉลี่ย
คือ ผลรวมข้อมูลทั้งหมด
คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
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(2)

𝑛−1

(3)

เมื่อ SD คือ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
F คือ ความถี่
/X/ คือ จุดกึ่งกลางชั้น
n. คือ จำนวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและประมวลผล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้นำโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป
มาวิเคราะห์ ซี่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิ ภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง วิศวกร
ก่อสร้างและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบริหารงานก่อสร้างในโครงการ
จำนวน 75 ชุด ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้
4.1.1 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางด้าน
เพศ เพศชายร้อยละ 73.3 เพศหญิงร้อยละ 26.7 ทางด้านอายุ ช่วงอายุที่
ทำการตอบแบบสอบถามมากที่ สุ ด อยู่ ในช่ ว ง 26-35 ปี ร้อ ยละ 41.3
ทางด้านละรัดบการศึกษา จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ร้ อ ยละ 72.0 ทางด้ า นตำแหน่ งในการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมากที่ สุ ด อยู่ ใน ตำแหน่ ง วิศ วกร ร้อ ยละ 41.3 ทางด้า น
ประสบการณ์ทำงาน ผู้ที่ทำแบบสอบถามมากที่สุดมีประสบการณ์ทำงาน
น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 45.3
4.1.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 2 ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งความ
ปลอดภัยในการทำงาน
ประกอบด้วย หลัก 3ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา
และการออกกฎข้อบังคับ ตามตารางที่ 2
4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 3 พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงาน
ประกอบด้วย ด้านการปฏิบัติงาน,ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์, ด้านสภาพแวดล้อม, ด้านการจัดการ ตามตารางที่ 3
4.1.4 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ ว นที่ 4 ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง ตามตารางที่ 4
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การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการ
ทำงาน
หัวข้อ

ปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การทำงาน
สภาพพื้นที่ในการปฏิบัติงานมี
มาตรการป้องกันอันตราย

̅
𝑿

Std.

4.67

0.977

4.89

0.352
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล เกี่ยวกั บพฤติก รรมความปลอดภั ยในการ

ทำงาน
หัวข้อ

ท่านปฏิบัติงานตามคู่มือความ
ปลอดภัยของโครงการ

เครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มี
วิศวกรรมศาสตร์

ระบบป้องกันและ การ์ดป้องกัน

ท่านสังเกตจุดบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดในการทำงานอยู่เสมอ

อันตราย

ด้านการ

ท่านสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายเมื่อ

เครื่องจักร/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน มีสภาพการใช้งานที่

4.83

0.476

ท่านหยอกล้อหรือเล่นกับเพื่อน

ปลอดภัย

ร่วมงานระหว่างปฏิบัติงาน

บริษัทจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ด้าน

ท่านปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการ

ความปลอดภัยในการทำงานให้แก่

4.81

0.485

ทำงานที่ได้รับการอบรม

พนักงาน

ด้านการใช้

ท่านนำวิธีการและขั้นตอนในการใช้

จากการฝึกอบรมที่บริษัทเตรียมให้ช่วย

เครื่องมือ

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์มา

เครื่องจักรและ

ทบทวนก่อนปฏิบัติงาน

อุปกรณ์

ท่านสำรวจความเรียบร้อยของ

เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

4.84

0.436

ให้แก่พนักงาน
ในทำงานกับเครื่องจักรควรศึกษาคู่มือ
การศึกษา

ก่อนปฏิบัติจะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิด

เครื่องจักรที่ต้องใช้ก่อนปฏิบัติงาน
4.88

0.327

ท่านดูแลพื้นที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบ

จากการทำงาน

และสะอาด

ในการศึกษาวิธีการทำงานอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยจะช่วยในการลด

4.80

0.717

ด้านสภาพ

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อน

แวดล้อม

และอากาศไม่ถ่ายเท

อุบัติเหตุจากการทำงาน

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความสูง

นโยบายด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานของโครงการช่วยป้องกันและ

ท่านปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่าง
4.69

0.735

น้อย

ลดการเกิดอันตรายในการทำงาน

ท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้านความ

นโยบายด้านความปลอดภัยในการ

ปลอดภัยของโครงการ

ทำงานมีความสอดคล้องกับขั้นตอน

4.69

0.519

ท่านปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย

และวิธีการปฏิบัติงาน
การออกกฎ
ข้อบังคับ

ตลอดเวลาระยะที่ปฏิบัติงาน

การติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตามนโยบายด้านความ

0.538

ด้านการจัดการ

ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด

การออกกฎข้อบังคับ เพื่อปลูก

เมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
4.65

0.762

ความปลอดภัย ท่านจะนำมาแจ้งกับ

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

ในการทำงาน

4.11

0.994

4.15

0.940

3.92

1.037

2.21

1.166

4.11

0.689

3.68

1.002

3.95

0.985

4.43

0.701

3.24

0.942

2.97

1.208

2.48

1.178

4.20

0.885

3.97

0.930

3.89

1.341

3.84

0.901

3.99

0.993

3.69

0.6112

ท่านมีการเสนอแนะหรือให้ความ
4.91

0.293

คิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย

อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
ผลรวมปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัย

Std.

เพื่อนร่วมงาน

การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบใน
เรื่องความปลอดภัยอาจจะเป็น

̅
𝑿

ท่านสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติ
4.81

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีผลทำให้
จิตสำนึกให้กับพนักงานตระหนักถึง

ผลรวม

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทำงาน

ในการทำงาน
4.79

0.422

ผลรวม
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ผลรวมพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงาน

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 จ.ชลบุรี

ตารางที่ 4 ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

หัวข้อ

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของคนงาน
ก่อสร้าง
ไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
ของโครงการ

ด้านปัจจัย

ปฏิบัติงานแทนผู้อื่นโดยไม่มี

สาเหตุเกิด

ความชำนาญในการใช้วัสดุ

จากคน

อุปกรณ์
ปฏิบัติงานนอกเหนือจาก
คำแนะนำ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ผิดประเภทและไม่
ถูกวิธี
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ปฏิบัติงานในขณะที่สภาพ
ร่างกายไม่พร้อม
ปฏิบัติงานด้วยความประมาท
เลินเล่อ
เข้าไปในบริเวณที่เป็นพื้นที่
อันตราย

̅
𝑿
4.19

ตารางที่ 4 (ต่อ) ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงาน
ก่อสร้าง
หัวข้อ

Std.

0.849

3.33

1.155

3.60

0.986

3.60

0.986

3.63

0.941

3.07

0.890

3.47

1.155

3.36

1.061
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ด้านปัจจัยด้าน
ความปลอดภัย
การจัดการ
และ
สภาพแวดล้อม

โครงการไม่มีฝึกอบรมการในการ
ใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่
ด้านปัจจัย

คนงาน

สาเหตุเกิด

เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

จากความ

ไม่ได้คุณภาพคามมาตรฐานความ

บกพร่อง

ปลอดภัย

ของเครื่องมือ คนงานก่อสร้างไม่ตรวจสอบวัสดุ
เครื่องจักร

อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.73

1.143

3.52

1.288

3.72

1.122

3.45

1.131

3.16

1.079

3.49

0.964

3.17

0.724

และอุปกรณ์ ก่อนการปฏิบัติงาน ทางโครงการ
ไม่มีการตรวจสภาพเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
วัสดุอุปกรณ์มีสภาพชำรุด ไม่
เหมาะแก่การใช้งาน
ไม่มีการฝึกอบรมให้แก่คนงาน
ใหม่ในด้านความปลอดภัยก่อน

ผลรวม

̅
𝑿

Std.

2.92

0.997

3.75

0.946

2.96

1.132

3.16

1.284

2.96

1.235

3.25

1.274

2.99

0.951

3.17

1.190

3.25

0.946

3.15

1.111

3.3621

0.8004

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามสำหรับกลุ่มตัวอย่าง
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ทางด้านเพศ เพศ
ชายร้อยละ 71.0 เพศหญิ งร้อยละ 29.0 ทางด้านอายุ ช่วงอายุที่ทำการ
ตอบแบบสอบถามมากที่ สุดอยู่ในช่ว ง 26-35 ปี ร้อ ยละ 35.5 ทางด้า น
ตำแหน่งในการปฏิบั ติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ใน ตำแหน่ง
ช่างปูน และ คนงานทั่วไป ร้อยละ 29.0 ประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างที่
ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 35.5 ประสบการณ์
การเกิดอุบัติเหตุในรอบระยะเวลา 1 ปี ผู้ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุมีมากถึง
ร้อยละ 98.4 โดยปฏิบัติงานเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 8 ชั่วโมง ร้อยละ 100

การปฏิบัติงาน
ไม่มีการจัดทำเอกสารเพื่อการ
วางแผนป้องกันอันตรายในเวลา

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง
ไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน
คนงานก่อสร้างไม่ได้รับการส่งเสริม
จิตสำนึกในระหว่างการปฏิบัติงานของ
ด้านความปลอดภัย
เมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทำงานไม่มีการ
ตรวจสอบสาเหตุ
ไม่มีการประชุมคณะกรรมการด้านความ
ปลอดภัย
ไม่มีการดำเนินงานแนะนำด้านความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่คนงานทุก
วัน
ขาดการแนะนำในการซ่อมบำรุงและ
คนงานในการใช้วัสดุอุปกรณ์ป้องกันภัย
ส่วนบุคคล
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการ
ปฏิบัติงานบนที่สูง
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการใช้เครน
เหนือศีรษะ
คนงานไม่ได้รับการอบรมในการ
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
ขาดการรักษาบริเวณสภาพแวดล้อมที่
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
ผลรวมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง

ปฏิบัติงาน
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4.2.2 ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในส่ว นที่ 2 ทั ศ นคติ ค วามคิด เห็ น ต่ อ
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
หัวข้อ

ทัศนคติความคิดเห็น
ต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

̅
𝑿

Std.

อุบัติเหตุที่

การแต่งกายไม่รัดกุม

5.00

0.000

เกิดจากความ

ใส่รองเท้าแตะปฏิบัติงานทำให้

ประมาท

ลื่นได้ง่าย

5.00

0.000

ของผู้ปฏิบัติงาน

มีการเจ็บป่วยแต่ยังฝืนมา

ก่อสร้าง

ปฏิบัติงาน

4.29

0.960

การพลัดตกจากที่สูง

5.00

0.000

วัสดุล่วงหล่นใส่

4.00

0.000

3.15

0.916

2.21

0.866

1.79

0.514

1.76

0.429

มีเสียงดังรบกวนตลอดเวลา

1.00

0.000

เป็นที่อับอากาศ

1.15

0.353

1.05

0.215

4.24

0.429

4.24

0.429

4.15

0.645

4.55

0.588

3.19

0.504

3.2799

0.13718

อุบัติเหตุที่เกิด

การพังทลายของโครงสร้าง

จากลักษณะงาน

ชั่วคราว
การใช้เครื่องทุ่นแรงและ
เครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานในที่มีแสงสว่างไม่
เพียงหรือมากเกินไป

อุบัติเหตุที่เกิด

มีฝุ่นละอองในหน้างานที่

จากสิ่งแวดล้อม

รับผิดชอบ

ในระหว่าง
ปฏิบัติงาน

การสั่นสะเทือนของเครื่องทุ่น
แรงเครื่องจักรกล
อันตรายจากเทาเวอร์เครน
หรือ ปันจั่น
อันตรายจากการเกิดไฟไหม้
อุบัติเหตุ
เนื่องจากกงาน
ปฏิบัติงาน

อันตรายจากกองวัสดุล้ม
พังทลาย
อันตรายจากการใช้นั่งร้าน
อันตรายจากการหยอกล้อกัน
ในขณะปฏิบัติงาน
ผลรวมแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ผลรวม

ทัศนคติความคิดเห็นต่อสาเหตุ
การเกิดอุบัติเหตุ
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5. อภิปรายผล
ผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกันของงาน
ก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) โดยการ
ใช้แ บบสอบถาม แบบ (Questionnaire) มี ป ระเด็ น ที่ น่า สนใจและนำมา
อภิป รายผล สาเหตุก ารเกิดอุบั ติเหตุแ ละแนวทางในการป้ อ งกันของงาน
ก่อสร้างกรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตลิ่งชัน - มีนบุรี) ดังต่อไปนี้
ด้านปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานประกอบด้วย หลัก 3
ประการ อันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา และการออกกฎข้อบังคับ
พบว่า ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรมี
มีระบบป้ อ งกันและ การ์ดป้ องกัน อัน ตราย ร้อ ยละ 4.89 ด้า นการศึก ษา
อุ ป กรณ์ เครื่อ งมือ เครื่อ งจั ก รที่ใช้ในการปฏิ บั ติงาน บุ คลากรผู้ ใช้งานควร
ทำการศึกษาคู่มือก่อนปฏิบัติ จะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงาน ร้อย
ละ 4.88 ด้านการออกกฎข้อบังคับ การไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบในเรื่อง
ความปลอดภัย อาจจะเป็ นอันตรายต่อ ตนเองและผู้อื่น ร้อยละ 4.91 จาก
ศึกษาปัจจัยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานพบว่า มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัยในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงใน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [3] โดยทำการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย ด้านนโยบายความปลอดภัย ด้านมาตรการความปลอดภัย
และด้านแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ด้านพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน
ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และ ด้าน
การจั ดการ พบว่า ด้านการปฏิบั ติงาน บุ คลากรที่ป ฏิบั ติงานหมั่น สังเกต
จุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อลดผลกระทบที่จะ
ตามมา ร้อยละ 4.15 ด้านการใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานหมั่นสำรวจความเรียบร้อยของเครื่องจักรที่ต้องใช้ก่อนปฏิบัติงาน
ร้อยละ 3.95 ด้านสภาพแวดล้อม บุคลากรที่ปฏิบัติงานหมั่นดูแลพื้นที่ทำงาน
อย่างเป็ นระเบี ย บและสะอาด ร้อ ยละ 4.43 ด้า นการจั ดการ บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัยของโครงการ ร้อยละ 4.20
จากศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานพบว่า มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท เอสอี
ไอ อิ น เตอร์ ค อนเนคส์ โปรดั ก ส์ (ประเทศไทย) จำกั ด [4] เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทำงาน ศึ ก ษาระดับ ความรู้ความเข้ าใจ
ศึก ษาปั จ จั ย เสริม สร้า งความปลอดภั ย ศึ ก ษาทั ศ นคติ ต่ อ กิ จ กรรมความ
ปลอดภัย
ด้า นปั จ จั ย เสี่ย งที่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติเหตุจ ากการปฏิ บั ติงานของคนงาน
ก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยสาเหตุเกิดจากคน ไม่ปฏิบัติตามกฎ
ความปลอดภัยของโครงการ มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 4.19 ด้าน
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ใน
กรณีโครงการไม่มีการฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้แก่คนงาน
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 3.73 ด้านปัจจัยด้านความปลอดภัยการ
จั ด การและสภาพแวดล้อ ม ในกรณี ค นงานก่อ สร้า งไม่ ได้ รับ การส่งเสริ ม
จิตสำนึกในระหว่างการปฏิบัติงานของด้านความปลอดภัย จะสงผลให้เกิด
อุบัติเหตุที่มาก ร้อยละ 3.75 จากศึกษาด้านปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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จากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างพบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัย [3] ธีรวุฒิ ชูภักดี, วัฒนา ทรงนิสัย (2560). ปัจจัยที่ใช้เพิ่มความปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง [5]
ในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ.
ผลที่ได้คือ ปั จ จั ย สาเหตุที่เกิดอุ บั ติเหตุจ ากคน อยู่ในระดับ ที่ม าก ปั จ จั ย
การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคล
สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของเครื่องจักร และอุปกรณ์ อยู่ใน
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2, นครปฐม, 20-21 มิถุนายน 2560, หน้า 110ระดั บ ที่ ม ากและ ปั จ จั ย สาเหตุ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากการจั ด การและ
121
สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับที่มาก
[4] สุ รีวัลย์ ใจกล้า (2557). งานวิจั ย พฤติก รรมความปลอดภั ย ในการ
ด้านทัศนคติความคิดเห็นของคนงานที่มีต่อสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จาก
ทำงานของพนั ก งานบริษั ท เอสอี ไอ อิ น เตอร์ค อนเนคส์ โปรดัก ส์
การศึ ก ษาพบว่ า อุ บั ติ เหตุ ส่ ว นใหญ่ ที่ เกิ ด ขึ้ น อุ บั ติ เหตุ ที่ เกิ ด จากความ
(ประเทศไทย) จำกัด. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ประมาทของผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 5.00
วิทยาลัย การบริห ารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย บูรพา, ชลบุ รี, 2557, หน้า
108-113
[5] สุดารัตน์ วิชัยรัมย์ (2552). งานวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
6. ข้อเสนอแนะ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้าง. สาขาวิชาการจัดการ
จากผลการวิเคราะห์พบว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุและลักษณะของ
ทางวิ ศ วกรรม บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ,
อุ บั ติ เหตุ ในงานก่ อ สร้า งส่ ว นใหญ่ ปรากฎปั จ จั ย ด้ า นคนหรือ บุ ค ากรที่
กรุงเทพมหานครฯ, หน้า 95
ปฏิ บั ติ งานในโครงการนั้ น ๆ อยู่ในอั น ดั บ ที่ ม าก ปั จ จั ย ด้ า นเครื่ อ งจั ก ร
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในอันดับที่ มาก และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
อยู่ในอันดับที่ มาก เรียงตามลำดับ ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 จะส่งผลกระทบต่อทาง
โครการโดยตรง ทางผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการค้นหา มาตรการแนวทางปฏิบัติ
ในการป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างขึ้น โดยเสนอให้ ทำการจั ด
ฝึกอบรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แก่
บุคลากรในโครงการ เพื่อทำให้เกิดความตระหนัก ถึงความสำคัญกับความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และทราบถึงนโยบายในการป้องการอุบัติเหตุใน
งานก่อสร้าง ของโครงการมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทำวิทยานิพนธ์สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความกรุณา
อย่ า งยิ่ ง จาก รศ.ดร.อุ ด มวิ ท ย์ ไชยสกุ ล เกี ย รติ เพื่ อ ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะ
แนวทางในการดำเนิ น งานวิ จั ย ทั้ งหมด อี ก ทั่ งท่ า นอาจารย์ อื่ น ๆ ที่ มี
ความสำคัญต่อการดำเนินงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด ( มหาชน )
ซึ่งได้อนุญาตให้ ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ผู้บริห ารการจัดการก่อสร้างใน
โครงการ และ คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัย ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
ที่ให้โอกาสในการศึกษา เล่าเรียน
และขอขอบพระคุณท่าน บิดา มารดา ที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจใน
การศึกษาตลอดมา
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