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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษาระดัับการรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััย ทััศนคติิความปลอดภััย และ พฤติิกรรม
ความปลอดภััยของแรงงานก่่อสร้้าง และ 2) ศึึกษาอิิทธิิพลส่่งผ่่านของทััศนคติิความปลอดภััยที่่�มีีผลต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างการ
รัับรู้้�มาตรการความปลอดภััยและพฤติิกรรมความปลอดภััย เก็็บรวบรวมข้้อมููลด้้วยการสััมภาษณ์์แบบมีีโครงสร้้าง (Structured
Interviews) จากกลุ่่�มตััวอย่่างแรงงานก่่อสร้้างจำำ�นวน 67 คน ของบริิษัทั รัับเหมาก่่อสร้้างขนาดกลางแห่่งหนึ่่�ง คััดเลืือกตััวอย่่าง
ด้้วยวิิธีเี จาะจง (Purposive Sampling) วิิเคราะห์์ระดัับความคิิดเห็็นด้้วยสถิิติค่ิ า่ ร้้อยละและค่่าเฉลี่่�ย และ วิิเคราะห์์อิทิ ธิิพลส่่ง
ผ่่านของทััศนคติิความปลอดภััยที่่�มีีผลต่่อความสััมพัันธ์์ระหว่่างการรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััยและพฤติิกรรมความปลอดภััย
ตามแนวทางการวิิเคราะห์์ตััวแปรส่่งผ่่านของบารอน และเคนนี่่� (Baron & Kenny, 1986) ร่่วมกัับวิิธีีบููทสแตรปปิิง
(Bootstrapping) เพื่่�อยืืนยัันค่่าอิิทธิิพลทางอ้้อมผ่่านตััวแปรส่่งผ่่าน (Preacher & Hayes, 2004) ผลการวิิจัยั พบว่่า 1) กลุ่่�ม
ตััวอย่่างมีีพฤติิกรรมความปลอดภััยอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด และมีีการรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััยและทััศนคติิความปลอดภััยอยู่่�
ในระดัับมากค่่อนไปหาระดัับมากที่่�สุุด และ 2) ทััศนคติิความปลอดภััย เป็็นตััวแปรส่่งผ่่านแบบสมบููรณ์์ (Complete Mediation)
ของความสััมพัันธ์์ระหว่่างการรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััยและพฤติิกรรมความปลอดภััย
คำำ�สำำ�คััญ: การรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััย, ทััศนคติิความปลอดภััย, พฤติิกรรมความปลอดภััย, การวิิเคราะห์์ตัวั แปรส่่งผ่่าน
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Abstract
This research was aimed to: 1) study the level of perception of safety measure, safety attitude,
and safety behavior of the construction workers, and 2) study the mediating role of safety attitude in
the relationship between the perception of safety measure and safety behavior of the construction
workers. One medium-sized construction company was chosen as a case study and structured interviews
were conducted with 67 workers, selected based on a purposive sampling method. Percentage and
Mean were used to analyzed the level of perception of safety measure, safety attitude, and safety
behavior. Whereas, the basic steps for mediation analysis suggested by Baron and Kenny (1986), together with the bootstrapping for significance testing of the mediation affect, were used to examine the
mediating effect of safety attitude on the relationship between the perception of safety measure and
safety behavior. The findings revealed that: 1) the perception of safety measure of the samples was
very high level, and the safety attitude and behavior were high level, nearly very high, and 2) the safety attitude was complete mediator of the relationship between the perception of safety measure and
safety behavior.
Keywords: Perception of Safety Measures, Safety Attitude, Safety Behavior, Mediation Analysis
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1. บทน�ำ
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่น โดยใน
ปี 2556–2560 พบว่า ประเภทกิจการก่อสร้างมีจ�ำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงานเฉลี่ยต่อปีถึง
8,352 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.64 ของจ�ำนวนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท�ำงานทั้งหมด และมากที่สุด
เมื่อเทียบกับกิจการประเภทอื่น นอกจากนั้นยังพบว่า การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียอวัยะ
บางส่วน ทุพพลภาพ และเสียชีวิต มีจ�ำนวนเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 171 ราย คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 7.53 ของจ�ำนวน
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่มีความรุนแรงในระดับเดียวกันทั้งหมด (ส�ำนักงานประกันสังคม, 2561)
ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความส�ำคัญ โดยในส่วนภาครัฐ
ได้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาหลายฉบับ ซึ่ง จิตรลดา โพธิ์วิจิตร และ จิรวัฒน์ ด�ำริห์อนันต์ (2563) สามารถรวบรวม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงานก่อสร้างของประเทศไทยได้ 56 ฉบับ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติ 2 ฉบับ
กฎกระทรวง 17 ฉบับ และประกาศ 37 ฉบับ ส่วนในภาคเอกชนนัน้ มีผปู้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีพ่ ยายาม
ก�ำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและควบคุมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างปลอดภัย
ซึง่ แม้แต่ผปู้ ระกอบการธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็กในบางพืน้ ที่ เช่น จังหวัดสระบุรี ก็มผี ลการศึกษาทีแ่ สดงว่า มีระดับการบริหาร
งานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่สูง (เอก วรศักดาพิศาล, 2557)
เฮอร์เบิร์ต วิลเลียม ไฮน์ริช ผู้บุกเบิกด้านความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมได้ระบุว่า การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุถึงร้อยละ 88 ของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (Heinrich, 1931)
หากนโยบายหรือมาตรการความปลอดภัยที่ก�ำหนดขึ้นมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีขึ้นก็จะส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างได้ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลมักจะเป็นผลสืบเนื่องหรือเกี่ยวพันกับ
ทัศนคติของบุคคลนั้น (Ajzen, 2005) ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการความปลอดภัยที่ก�ำหนดจึงควรมีผลให้เกิดทัศนคติ
ด้านความปลอดภัยในเชิงบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
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การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางแห่งหนึ่งเป็นกรณีศึกษา และมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพือ่ ศึกษาระดับการรับรูม้ าตรการความปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัย และ พฤติกรรมความปลอดภัยของแรงงาน
ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง
2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของทัศนคติความปลอดภัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูม้ าตรการความปลอดภัย
และพฤติกรรมความปลอดภัยของแรงงานผูป้ ฏิบตั งิ านก่อสร้าง โดยงานวิจยั นี้ จะให้ขอ้ มูลและแนวทางทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับ
บริษทั รับเหมาก่อสร้างหรือ ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องในการก�ำหนดนโยบายและมาตรการความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมแนวคิดจากทฤษฎีและงานวิจยั ในอดีตทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูม้ าตรการความปลอดภัย(Perception of
Safety Measure) ทัศนคติความปลอดภัย (Safety Attitude) และ พฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Behavior) ดังนี้
2.1 การรับรู้มาตรการความปลอดภัย
มาตรการ (Measure) หมายถึง วิธีการที่ปรับเข้าสู่ผลส�ำเร็จ หรือ วิธีการที่ตั้งเป็นกฎ ข้อก�ำหนด ระเบียบ หรือ
กฎหมายเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ดังนั้น มาตรการความปลอดภัย (Safety Safety) ในงานก่อสร้าง จึงเกี่ยวข้อง
กับวิธีการที่สถานประกอบการก�ำหนดขึ้นเพื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการรับรู้ (Perception) นั้น เป็นเรื่องเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการพิจารณาความหมายของปรากฏการณ์ต่าง ๆ (McDonald,
2012) โดยการรับรู้จะประกอบด้วย 3 กระบวนการย่อย ได้แก่ การให้ความสนใจและรับข้อมูล การรวบรวมและจัดระบบ
ข้อมูล และการแปลความหมายหรือสร้างความหมายให้แก่ข้อมูลที่ได้รับ (Gamble & Gamble, 2012) ไมเคิล โอทูล ได้
เสนอว่า การรับรู้มาตรการหรือระบบการบริหารปลอดภัยที่บริษัทก�ำหนดขึ้นจะมีผลต่อความยึดมั่นในความปลอดภัย
ของพนักงาน และสามารถน�ำไปสู่การลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ (O’Tool, 2002)
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงให้นิยามเชิงปฏิบัติการของ การรับรู้มาตรการความปลอดภัย (Safety
Measure) ว่าคือ การที่บุคคลรับทราบและเข้าใจความหมาย ความส�ำคัญของมาตรการหรือวิธีการที่บริษัทของตนก�ำหนด
ขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมและสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย
จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตเป็น 17 มาตรการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2543, 2548, 2554, 2561;
ภัทรทิยา กิจจิว, 2551; สรญา พุทธขิน พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ, 2558) ประกอบด้วย 1) การก�ำหนด
นโยบายความปลอดภัย 2) การก�ำหนดโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย 3) การก�ำหนดกฎข้อบังคับความปลอดภัย
ในการท�ำงาน 4) การวางแผนและเตรียมการความปลอดภัยในการท�ำงาน 5) การติดป้ายเตือนอันตรายและเครื่องหมาย
ความปลอดภัย 6) การตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม 7) การตรวจสอบและปรับปรุงความ
ปลอดภัยด้านอุปกรณ์เครื่องมือ/ เครื่องจักร 8) การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
9) การตรวจสอบสุขภาพและความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน 10) การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
11) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน 12) การส่งเสริมการส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ
งาน 13) การรายงานและสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุในการท�ำงาน 14) การเตรียมความพร้อมด้านปฐมพยาบาล 15) การ
จัดท�ำประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติ 16) การก�ำหนดค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุ 17) การจัดสรร
งบประมาณเพื่อด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
2.2 ทัศนคติความปลอดภัย
ทัศนคติความปลอดภัย หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรูส้ กึ ของบุคคลต่อเรือ่ งส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัย
ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมไปถึงการยอมรับและเคารพต่อ
กฎระเบียบ/มาตรการด้านความปลอดภัย โดยผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมทัศนคติความปลอดภัยจากเอกสารและงานวิจยั ในอดีตเป็น
12 รายการ (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2543, 2548, 2554, 2561; ภัทรทิยา กิจจิว, 2551; สรญา พุทธขิน พร
รัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ, 2558) ได้แก่ 1) อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นสิ่งที่ควบคุม และป้องกันได้
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2) การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 3) ความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของงานและมีความส�ำคัญ
เท่ากับงาน 4) การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 5) การวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนช่วย
ให้การท�ำงานมีความปลอดภัย 6) การท�ำงานข้ามขั้นตอน มีส่วนท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ 7) การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลท�ำให้เกิดความปลอดภัย 8) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
ไม่ทำ� ให้รสู้ กึ อึดอัด 9) คนงานทุกคนต้องได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน 10) การฝึกอบรมเรือ่ งมาตรการ
ความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 11) ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับความปลอดภัย และ 12) มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัย มีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุได้
2.3 พฤติกรรมความปลอดภัย
พฤติกรรมความปลอดภัย หมายถึง การแสดงออกโดยการกระท�ำที่เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการ
ความปลอดภัย เป็นไปในทางบวกที่จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด ซึ่งจาก
เอกสารและงานวิจยั ในอดีต ผูว้ จิ ยั ได้สรุปพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องความปลอดภัยเป็น 18 รายการ (กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน, 2543, 2548, 2554, 2561; ภัทรทิยา กิจจิว, 2551; สรญา พุทธขิน พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา อิงอาจ,
2558) ได้แก่ 1) ศึกษาท�ำความเข้าใจกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท 2) ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท 3) แต่งกายถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4) สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลทีบ่ ริษทั จัดให้เมือ่ ปฏิบตั งิ าน 5) ศึกษาคูม่ อื การใช้งานอุปกรณ์หรือเครือ่ งจักรก่อนลงมือปฏิบตั งิ าน
6) เลือกใช้อปุ กรณ์เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั ิ 7) ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เครือ่ งมือ/เครือ่ งจักร ทัง้ ก่อน
และหลังการใช้งาน 8) ปฏิบัติตามขั้นตอนและแผนการท�ำงานอย่างปลอดภัย 9) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัย
โดยไม่ขา้ มขัน้ ตอน 10) ปฏิบตั งิ านตามค�ำแนะน�ำและตักเตือนของผูบ้ งั คับบัญชา 11) ปฏิบตั ติ ามป้ายเตือนหรือเครือ่ งหมาย
ความปลอดภัย 12) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เมื่อพบเห็นอุบัติเหตุหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตราย 13) หยุดปฏิบัติงาน
และด�ำเนินการแก้ไขทันที เมื่อพบเครื่องจักรช�ำรุดในขณะปฏิบัติงาน 14) หยุดงานหรือหยุดปฏิบัติงาน เมื่อภาวะร่างกาย
ไม่พร้อม 15) บ�ำรุงรักษาท�ำความสะอาดเครือ่ งมือและจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบหลังการใช้งาน 16) ดูแลรักษาความสะอาด
ของบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 17) ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
18) น�ำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมความปลอดภัยไปปฏิบัติงานจริง
2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย
การกระทำำ�ที่่�ไม่่ปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั ิงานเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญถึึงร้้อย 88 ของสาเหตุุการเกิิดอุุบัติั ิเหตุุทั้้�งหมด (Heinrrich, 1931) ดัังนั้้�น หากมาตรการความปลอดภััยในงานก่่อสร้้างสามารถส่่งผลต่่อพฤติิกรรมด้้านความปลอดภััยของผู้้�ปฏิิบัติั ิ
งานได้้มากก็็ส่่งผลต่่อระดัับความปลอดภััยในการทำำ�งานได้้มาก ทั้้�งนี้้� ผู้้�ปฏิิบััติิงานควรมีีการรัับรู้้�มาตรการที่่�กำำ�หนดขึ้้�นด้้วย
จึงจะมีผลน�ำไปสู่การลดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ (O’Tool, 2002) อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของบุคคลมักจะเป็น
ผลสืบเนื่องหรือเกี่ยวพันกับทัศนคติของบุคคลนั้น (Ajzen, 2005) ดังนั้น มาตรการความปลอดภัยที่ก�ำหนดจึงควรมีผลต่อ
ทัศนคติด้านความปลอดภัยในเชิงบวกของผู้ปฏิบัติงานด้วย
จากความสัมพันธ์ข้างต้น ผู้วิจัยได้น�ำมาสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาอิทธิพลส่งผ่านของทัศนคติ
ความปลอดภัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ดังแสดงใน
ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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3. วิธีการศึกษา
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาในครั้งนี้ คือ แรงงานผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางแห่งหนึ่ง
ที่ให้ความส�ำคัญต่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ขนาดบริษัทพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 ซึ่งมีมูลค่า
เท่ากับ 74.51 ล้านบาท (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) เป็นตามเกณฑ์การจ�ำแนกบริษัทขนาดกลางจากมูลค่าสินทรัพย์
ถาวร คือ เกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท (กฎกระทรวงก�ำหนดจ�ำนวนการจ้างและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545, 2545)
กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกด้วยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาระยะเวลาการท�ำงานในบริษัท
หรือร่วมงานกับบริษัทที่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 67 คน โดยเป็นขนาดตัวอย่างที่มีค่ามากกว่า
60 หรือ 20 เท่าของ 3 ซึ่งเป็นจ�ำนวนตัวแปรที่จะท�ำการวิเคราะห์ด้วยสถิติในกลุ่มแบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ตามเกณฑ์ที่ใช้ก�ำหนดตัวอย่าง คือ 1 ตัวแปรต่อกลุ่มตัวอย่าง 20 หน่วย (Kline, 2016: 16)
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews)
โดยชุดค�ำถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล เช่น ต�ำแหน่งงาน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงานด้านการก่อสร้าง
และ ระยะเวลาการท�ำงานกับบริษัท โดยลักษณะค�ำถามส่วนใหญ่จะเป็นค�ำถามปลายเปิด
2) การรับรู้มาตรการความปลอดภัย ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert
Scale) จ�ำนวน 17 ข้อค�ำถาม ส�ำหรับประเมินว่า ผู้ให้ข้อมูลรับทราบและเข้าใจมาตรการความปลอดภัยตามรายการข้อ
ค�ำถามต่าง ๆ ในระดับใด
3) ทัศนคติความปลอดภัย ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 12 ข้อ
ค�ำถาม เพื่อประเมินว่า ผู้ให้ข้อมูลเห็นด้วยกับเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในระดับใด
4) พฤติกรรมความปลอดภัย ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 18 ข้อ
ค�ำถาม ส�ำหรับประเมินว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีพฤติกรรมการแสดงออกโดยการกระท�ำทีเ่ ป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการความ
ปลอดภัยในระดับใด
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ลงพืน้ ทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดเป็นรายบุคคล
ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยจะแนะน�ำตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล หลัง
จากนั้นจึงสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัย และพฤติกรรม
ความปลอดภัยตามล�ำดับ โดยระหว่างการสอบถามมีการให้ค�ำอธิบายเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ข้อมูลบางรายที่มีข้อสงสัย ทั้งนี้ เพื่อ
ให้มั่นใจว่าผู้ให้ข้อมูลจะตอบค�ำถามได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในสถานประกอบการของตนเอง
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1) การวิเคราะห์ระดับการรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัย และ พฤติกรรมความปลอดภั
ย
_
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean: X ) และ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยของระดับความเห็น (บุญชม ศรีสะอาด,
2553: 120-123) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
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2) การวิเคราะห์อิทธิพลส่งผ่านของทัศนคติความปลอดภัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการความ
ปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ใช้การวิเคราะห์การถดถอยตามแนวทางของบารอน และเคนนี่ (Baron & Kenny,
1986) ร่วมกับวิธีบูทสแตรปปิง (Bootstrapping) เพื่อยืนยันค่าอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน (Preacher & Hayes,
2004) ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนส�ำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1) วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis: SRA) ระหว่างตัวแปรสาเหตุ (Independent
Variable: X) คือ การรับรู้มาตรการความปลอดภัย กับตัวแปรผล (Outcome Variable: Y) เพื่อหาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐาน (β1) ของการรับรู้มาตรการความปลอดภัยที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (X→Y)

ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (SRA) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร Y
2.2) วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (SRA) ระหว่างตัวแปรสาเหตุ (X) คือ การรับรู้มาตรการความปลอดภัย กับ
ตัวแปรส่งผ่าน (Mediator Variable: M) คือ ทัศนคติความปลอดภัย เพื่อหาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (β2) ของการ
รับรู้มาตรการความปลอดภัยที่มีต่อทัศนคติความปลอดภัย (X → M)
ภาพที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (SRA) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร
2.3) วิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis: MRA) ระหว่างตัวแปรส่งผ่าน (Mediator
Variable: M) คือ ทัศนคติความปลอดภัย และตัวแปรสาเหตุ (X) คือ การรับรู้มาตรการความปลอดภัย กับตัวแปรผล (Y)
คือ พฤติกรรมความปลอดภัย เพื่อหาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (β3) ของทัศนคติความปลอดภัยที่มีต่อพฤติกรรม
ความปลอดภัย (M → Y) และ หาสัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลมาตรฐาน (β4) ของการรับรูม้ าตรการความปลอดภัยทีม่ ตี อ่ พฤติกรรม
ความปลอดภัย (X → Y)

ภาพที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (MRA) เพื่อหาอิทธิพลของตัวแปร M ที่มีต่อตัวแปร Y
และ อิทธิพลของตัวแปร X ที่มีต่อตัวแปร Y
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จากนั้น ค�ำนวณหาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางอ้อม (β2 β3) ของตัวแปรสาเหตุ (X) คือ การรับรู้มาตรการ
ความปลอดภัย ทีส่ ง่ ผ่านตัวแปรส่งผ่าน (M) คือ ทัศนคติความปลอดภัย ไปยังตัวแปรผล (Y) คือ พฤติกรรมความปลอดภัย
(X → M → Y) จากสมการที่ (1)
β2β3 = β2xβ3

(1)

เมื่อ β2β3 = สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางอ้อมของตัวแปร X ผ่าน M ไปยัง Y
β2 = สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปร X ต่อตัวแปร M ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายระหว่างตัวแปร X กับตัวแปร M
β3 = สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานของตัวแปร M ต่อตัวแปร Y ที่ได้จากการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุระหว่างตัวแปร M และ X กับตัวแปร Y

2.4) ใช้วิธีบูทสแตรปปิง (Bootstrapping) ที่จ�ำนวนการสุ่มบูทสแตรป (Bootstrap Samples) เท่ากับ 5,000 ชุด
และช่วงความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานทางอ้อม (β2β3) ของการรับ
รู้มาตรการความปลอดภัย ที่ส่งผ่านทัศนคติความปลอดภัย ไปยัง พฤติกรรมความปลอดภัย (X → M → Y) มีค่าไม่เท่ากับ
0 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยพิจารณาที่ค่าขอบเขตล่าง (BootLLCI) และขอบเขตบน (BootULCI) ของช่วงความเชื่อมั่น
ที่ได้จากวิธีบูทสแตรปปิง ซึ่งหากค่าทั้งสองมีเครื่องหมายตรงข้ามกัน คือ ค่าหนึ่งเป็นบวก และอีกค่าหนึ่งเป็นลบ แสดงว่า
ค่าอิทธิพลทางอ้อมไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ แต่ถ้าค่าทั้งสองมีเครื่องหมายเดียวกัน คือ เป็นบวกเหมือนกัน หรือเป็นลบ
เหมือนกัน แสดงว่าค่าอิทธิพลทางอ้อมมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

3. วิธีการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ทักษะ (ร้อยละ 48.7) อายุเฉลี่ย
เท่ากับ 36.6 ปี ส่วนใหญ่มีศึกษาสูงสุดที่ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 49.3) มี ประสบการณ์การท�ำงานด้านการก่อสร้าง
เฉลี่ยเท่ากับ 4.0 ปี และ มีระยะเวลาการท�ำงานในบริษัทหรือร่วมงานกับบริษัทเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 ปี
4.1. ระดับการรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติความปลอดภัย และ พฤติกรรมของความปลอดภัยของแรงงาน
ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง
_ ผลการศึ ก ษาโดยภาพรวม พบว่ า 1) การรั บ รู ้ ม าตรการความปลอดภั ย มี ร ะดั บ มากค่ อ นไปหาระดั บ มากที่ สุ ด
( X = 4.48, SD = 0.47) แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจความหมาย ความส�ำคัญของมาตรการความปลอดภัย
ที_่บริษัทก�ำหนดเป็นอย่างมากค่อนไปทางมากที่สุด 2) ทัศนคติความปลอดภัยมีระดับมากค่อนไปหาระดับมากที่สุด
( X = 4.32, SD = 0.43) แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้_องกับความปลอดภัย
เป็นไปในทางบวกอย่างมากค่อนไปทางมากทีส่ ดุ และ 3) พฤติกรรมความปลอดภัยมีระดับมากทีส่ ดุ (X = 4.55, SD = 0.32)
แสดงว่า ผู้ปฏิบัติงานมีการแสดงออกโดยการกระท�ำที่เป็นไปในทางบวกที่จะท�ำให้เกิดความปลอดภัยและลดโอกาส
ของการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่่� 1 ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และระดัับโดยภาพรวมของการรัับรู้้�มาตรการความปลอดภััย ทััศนติิความ
ปลอดภััย และ พฤติิกรรมความปลอดภััย
ตัวแปร
การรับรู้มาตรการความปลอดภัย
ทัศนคติความปลอดภัย
พฤติกรรมความปลอดภัย

_

X
4.48
4.36
4.55

SD
0.47
0.43
0.32

ระดับ
มาก
มาก
มากที่สุด
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เมื่อพิจารณาการรับรู้มาตรการความปลอดภัยเป็น_รายข้อพบว่า มาตรการที่ผู้ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยการรับรู้สุดสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ การก�_ำหนดนโยบายความปลอดภัย (X = 4.78, SD = 0.67) การก�ำหนดค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาล
กรณี
_ ประสบอุบัติเหตุ (X = 4.76, SD = 0.55) และ การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
(X = 4.72, SD = 0.57) ส่วนมาตรการที่ผู้ปฏิบัต_ิงานมีค่าเฉลี่ยการรับรู้ต�่ำสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ การส่งเสริมการส่วน
ร่_ว มด้ า นความปลอดภั ย ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน (X = 4.25, SD = 0.87) การตรวจสอบสุ_ข ภาพของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
(X = 4.25, SD = 1.11) และ การจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย (X = 3.24, SD = 1.62)
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย
ล�ำดับ
ตัวแปร
1
การก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย
2
การก�ำหนดค่าชดเชยและค่ารักษาพยาบาล กรณีประสบ
อุบัติเหตุ
3
การตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคล
4
การก�ำหนดกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการท�ำงาน
5
การจัดท�ำประกันภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน
6
การก�ำหนดโครงสร้างการบริหารด้านความปลอดภัย
7
การวางแผนและเตรียมการความปลอดภัยในการท�ำงาน
8
การตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ/เครื่องจักร
9
การตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภัยด้านสภาพ
แวดล้อม
10 การรายงานและสอบสวนวิเคราะห์อุบัติเหตุในการท�ำงาน
11 การติดป้ายเตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย
12 การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
13 การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
14 การเตรียมการปฐมพยาบาล
15 การส่งเสริมการส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ
งาน
16 การตรวจสอบสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
17 การจัดสรรงบประมาณเพื่อด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย
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_

X
4.78
4.76

SD
0.67
0.55

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.57

มากที่สุด

4.70
4.69
4.66
4.64
4.58

0.72
0.82
0.51
0.77
0.68

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.72

มากที่สุด

4.55
4.51

1.03
0.96

มากที่สุด
มากที่สุด

4.44
4.41
4.40
4.25

0.56
0.70
1.02
0.87

มาก
มาก
มาก
มาก

4.25
3.24

1.11
1.62

มาก
ปานกลาง
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ส�ำหรับทัศคติความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อทัศนคติในทางบวกที
_ ่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท�ำให้เกิด_ความปลอดภัย (X = 4.81, SD = 0.53) การฝึกอบรมเรื่อง
มาตรการความปลอดภัยในการท�ำงานเป็น_การเพิ่มพูนความรู้ (X = 4.78, SD = 0.52) และ การวางแผนและปฏิบัติตามขั้น
ตอนช่วยให้การท�ำงานมีความปลอดภัย (X = 4.77, SD = 0.68)_ ส่วนข้อทัศนคติในทางบวกที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 3 อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ การท�ำงานข้
_ ามขั้นตอน มีส่วนท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ (X = 4.79, SD = 1.45) อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นสิ่งที่
ควบคุมและป้องกั_นได้ (X = 3.25, SD = 1.53) และ การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท ไม่
ท�ำให้รู้สึกอึดอัด (X = 3.18, SD = 1.49) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของทัศนคติความปลอดภัย
ล�ำดับ
ตัวแปร
1
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ท�ำให้เกิดความปลอดภัย
2
การฝึกอบรมเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการท�ำงาน
เป็นการเพิ่มพูนความรู้
3
การวางแผนและปฏิบัติตามขั้นตอนช่วยให้การท�ำงานมี
ความปลอดภัย
4
การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
5
ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย
6
คนงานทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
7
การกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิด
อุบัติเหตุ
8
ความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นส่วนหนึ่งของงานและมี
ความส�ำคัญเท่ากับงาน
9
มาตรการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความ
ปลอดภัยช่วยลดอุบัติเหตุได้
10 การท�ำงานข้ามขั้นตอน มีส่วนท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
11 อุบัติเหตุจากการท�ำงานเป็นสิ่งที่ควบคุมและป้องกันได้
12 การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษัท ไม่ท�ำให้รู้สึกอึดอัด

_

X
4.81

SD
0.53

ระดับ
มากที่สุด

4.78

0.52

มากที่สุด

4.77

0.68

มากที่สุด

4.76
4.75

0.59
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.63

มากที่สุด

4.65

0.71

มากที่สุด

4.63

0.74

มากที่สุด

4.22

0.95

มาก

3.79
3.25
3.18

1.45
1.53
1.49

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
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ส�ำหรับพฤติกรรมความปลอดภัย เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อ_พฤติกรรมในทางบวกที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ปฏิบัติงานตามค�ำแนะน�ำและตักเตือนของผู้บัง_คับบัญชา (X = 4.88, SD = 0.33) สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่ว_นบุคคลที่บริษัทจัดให้เมื่อปฏิบัติงาน (X = 4.88, SD = 0.37) และ เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่เหมาะสม
กับงานที่ปฏิบัติ (X = 4.82, SD = 0.42) ส่วนข้อ_พฤติกรรมในทางบวกที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ หยุดงาน
หรือหยุดปฏิบัติงาน เมื่อภาวะร่างกายไม่
_ พร้อม (X = 4.16, SD = 1.29) หยุดปฏิบัติงานและด�ำเนินการแก้ไขทันที เมื่อพบ
เครื
่องจักรช�ำรุดในขณะปฏิบัติงาน (X = 3.58, SD = 1.67) และ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนความปลอดภัย โดยไม่ข้ามขั้นตอน
_
(X = 3.37, SD = 1.59) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่่� 4 ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน และระดัับของพฤติิกรรมความปลอดภััย
ล�ำดับ
ตััวแปร
1
ปฏิิบัติั งิ านตามคำำ�แนะนำำ�และตัักเตืือนของผู้้�บัังคัับบััญชา
2
สวมใส่่อุปุ กรณ์์คุ้้�มครองความปลอดภััยส่่วนบุุคคลที่่�บริิษัทั จััดให้้เมื่่�อ
ปฏิิบัติั งิ าน
3
เลืือกใช้้อุปุ กรณ์์เครื่่�องมืือที่่�เหมาะสมกัับงานที่่�ปฏิิบัติั ิ
4
แต่่งกายถููกต้้องเหมาะสมกัับลัักษณะงานที่่�ปฏิิบัติั ิ
5
ให้้ความร่่วมมืือในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมรณรงค์์ส่ง่ เสริิมความ
ปลอดภััยในการทำำ�งาน
6
ปฏิิบัติั ติ ามกฎข้้อบัังคัับความปลอดภััยในการทำำ�งานของบริิษัทั
7
บำำ�รุุงรัักษาทำำ�ความสะอาดเครื่่�องมืือและจััดเก็็บอย่่างเป็็นระเบีียบ
หลัังการใช้้งาน
8
แจ้้งให้้ผู้้�บังั คัับบััญชาทราบ เมื่่�อพบเห็็นอุุบัติั เิ หตุุหรืือสิ่่�งที่่�อาจเป็็น
อัันตราย
9
ปฏิิบัติั ติ ามขั้้�นตอนและแผนการทำำ�งานอย่่างปลอดภััย
10 ปฏิิบัติั ติ ามป้้ายเตืือนหรืือเครื่่�องหมายความปลอดภััย
11 นำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รับั จากการฝึึกอบรมความปลอดภััยไปปฏิิบัติั งิ านจริิง
12 ศึึกษาคู่่�มืือการใช้้งานอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องจัักรก่่อนลงมืือปฏิิบัติั งิ าน
13 ดููแลรัักษาความสะอาดของบริิเวณพื้้�นที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
14 ศึึกษาทำำ�ความเข้้าใจกฎข้้อบัังคัับความปลอดภััยในการทำำ�งานของ
บริิษัทั
15 ตรวจสอบความพร้้อมของอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือ/เครื่่�องจัักร ทั้้�งก่่อน
และหลัังการใช้้งาน
16 หยุุดงานหรืือหยุุดปฏิิบัติั งิ าน เมื่่�อภาวะร่่างกายไม่่พร้้อม
17 หยุุดปฏิิบัติั งิ านและดำำ�เนิินการแก้้ไขทัันทีี เมื่่�อพบเครื่่�องจัักรชำำ�รุุด
ในขณะปฏิิบัติั งิ าน
18 ปฏิิบัติั งิ านตามขั้้�นตอนความปลอดภััย โดยไม่่ข้า้ มขั้้�นตอน
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_

X
4.88
4.88

SD
0.33
0.37

ระดัับ
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด

4.82
4.78
4.78

0.42
0.45
0.62

มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด

4.76
4.76

0.63
0.47

มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด

4.76

0.50

มากที่่�สุุด

4.73
4.69
4.63
4.61
4.60
4.60

0.51
0.56
0.83
0.60
0.63
0.65

มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด
มากที่่�สุุด

4.59

0.74

มากที่่�สุุด

4.16
3.58

1.29
1.67

มาก
มาก

3.37

1.59

ปานกลาง
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4.2. อิทธิพลของการรับรูม้ าตรการความปลอดภัยทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย โดยมีทศั นคติความปลอดภัย
เป็นตัวแปรส่งผ่าน จากการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาอิทธิพลของตัวแปรส่งผ่านตามแนวทางของบารอน และเคนนี่
(Baron & Kenny, 1986) ร่วมกับวิธีบูทสแตรปปิง (Bootstrapping) เพื่อยืนยันค่าอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่าน
(Preacher & Hayes, 2004) สามารถสรุปเป็นโมเดลการส่งผ่านอิทธิพล ดังภาพที่ 5 และมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดัง
แสดงในตารางที่ 5 – 8 ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า 1) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients: β) ของการรับรู้มาตรการความปลอดภัยที่ส่งผลต่อทัศนคติความปลอดภัย (β2) มีค่าเท่ากับ 0.370 อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t=3.164, p=0.002) และ สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของทัศนคติความปลอดภัยที่ส่ง
ผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย เมื่อควบคุมอิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัยให้มีค่าคงที่ (β3) มีค่าเท่ากับ
0.421 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 (t=3.164, p=0.000) และเมื่อใช้วิธีบูทสแตรปปิง (Bootstrapping) เพื่อ
ยืนยันค่าอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรส่งผ่านพบว่า อิทธิพลของการรับรูม้ าตรการความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
โดยมีทัศนคติความปลอดภัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน (β2 β3) มีค่าเท่ากับ 0.156 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (95%
CI[0.061,0.267]) แสดงว่า ทัศนคติความปลอดภัย เป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการ
ความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย 2) สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของการรับรู้มาตรการความปลอดภัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยเมื่อควบคุมอิทธิพลของทัศนคติความปลอดภัยให้มีค่าคงที่ (β4) มีค่าเท่ากับ 0.210 ไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (t=1.846, p=0.07) ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่า ทัศนคติความปลอดภัย เป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์
(Complete Mediation) ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย

หมายเหตุ: * = p<0.05, ** = p<0.01 และ *** = p<0.001 ;
→ แทน เส้นอิทธิพลที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ; แทน เส้นอิทธิพลที่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ;
95% CI[0.061,0.267] แสดงว่า ค่าอิทธิพลทางอ้อมมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%

ภาพที่ 5 โมเดลการส่งผ่านอิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัยต่อพฤติกรรมความปลอดภัย โดยมีทัศนคติความ
ปลอดภัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (SRA) เพื่อหาอิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (Y)

ตัวแปรอิสระ

R2

Std.
Error
0.266 0.084

การรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
0.133
หมายเหตุ: ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความปลอดภัย (Y)
* = p<0.05, ** = p<0.01 และ *** = p<0.001

B

β

0.365

t
3.164

p
0.002**
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (SRA) เพื่อหาอิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
ที่มีต่อทัศนคติความปลอดภัย (M)

ตัวแปรอิสระ

R2

B

Std.
Error
0.347 0.108

การรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
0.137
หมายเหตุ: ตัวแปรตาม คือ ทัศนคติความปลอดภัย (M)
* = p<0.05, ** = p<0.01 และ *** = p<0.001

β

0.370

t
3.207

p
0.002**

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (MRA) เพื่อหาอิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X) และทัศนคติความปลอดภัย (M)
ที่มีต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (Y)

ตัวแปรอิสระ

R2

ทัศนคติความปลอดภัย (M)
0.287
การรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
หมายเหตุ: ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมความปลอดภัย (Y)
* = p<0.05, ** = p<0.01 และ *** = p<0.001

B

Std.
Error
0.326 0.088
0.153 0.083

β

0.421
0.210

t

p

3.705
1.846

0.000***
0.070

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีบูทสแตรปปิง (Bootstrapping) เพื่อตรวจสอบอิทธิพลทางอ้อมของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X)
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย (Y) โดยมีทัศนคติความปลอดภัยเป็นตัวแปรส่งผ่าน (M)

β
เส้้นทางอิิทธิิพล
BootSE BootLLCI BootULCI
อิทธิพลของการรับรู้มาตรการความปลอดภัย (X) ที่ส่งผ่าน 0.156
0.053 0.061
0.267
ทัศนคติความปลอดภัย (M) ไปยัง พฤติกรรมความปลอดภัย
(Y)
หมายเหตุ: Bootstrap Samples = 5,000 ชุด, Level of Confidence = 95%
BootLLCI และ BootULCI เป็นค่าบวกทั้งคู่ ดังนั้น ค่าอิทธิพลทางอ้อมจึง มีนัยส�ำคัญทางสถิติ

5. สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของแรงงานผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างในบริษัทกรณีศึกษาซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลาง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการรับรู้มาตรการความปลอดภัยและทัศนคติความปลอดภัย
อยู่ในระดับมากค่อนไปหาระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานศึกษาของ สรญา พุทธขิน พรรัตน์ แสดงหาญ และ อภิญญา
อิงอาจ (2558) ทีท่ ำ� การศึกษาพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมปิน่ ทอง จังหวัดชลบุรี ซึง่ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย
ในสถานที่ท�ำงาน โดยพบว่า ทัศนคติความปลอดภัย การรับรู้การปฏิบัติตามกฎหมาย และ พฤติกรรมความปลอดภัย
ของพนักงานอยู่ในระดับสูง
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นอกจากนัน้ ผลการศึกษาทีพ่ บว่า การรับรูม้ าตรการความปลอดภัยมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของแรงงาน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีทัศนคติความปลอดภัยเป็นตัวแปรส่งผ่านแบบสมบูรณ์ (Complete Mediation) ท�ำให้แปลความหมาย
ได้ว่า มาตรการความปลอดภัยที่ผู้ปฏิบัติงานรับรู้จะส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยได้ดี ก็ต่อเมื่อมาตรการดังกล่าวมีผล
ต่อทัศนคติความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน โดยผลการศึกษาที่ได้นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับงานศึกษาของ ไมเคิล โอทูล ที่พบว่า
มาตรการหรือแนวทางการบริหารความปลอดภัยและทัศนคติความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กัน โดยการรับรู้หรือทัศนคติ
ที่ดีด้านความปลอดภัยสามารถส่งผลให้สาเหตุน�ำของการอุบัติเหตุลดลงได้ (O’Toole, 2002)

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1) บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง ควรสร้างการรับรู้
มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในเชิงบวกให้กับแรงงานผู้ปฏิบัติงาน
2) จากผลการศึกษาที่พบว่า ทัศนคติความปลอดภัยเป็นตัวแปรส่งผ่านที่มีความส�ำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้มาตรการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย ดังนั้น บริษัทรับเหมาก่อสร้างหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง จึงควรก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยที่มุ่งส่งเสริมทัศนคติความปลอดภัยที่ดี
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลให้ผู้มีปฏิบัติงานมีพฤติกรรมความปลอดภัยที่ได้
6.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1) ขนาดตัวอย่างของการศึกษาครัง้ นี้ แม้เป็นไปตามเกณฑ์การก�ำหนดตัวอย่าง 1 ตัวแปรต่อกลุม่ ตัวอย่าง 20 หน่วย
(Kline, 2016: 16) แต่ควรขยายขนาดตัวอย่างให้มากขึ้นในการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
2) การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาตัวแปรผ่านความคิดเห็นของแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสังเกตุเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อค้นพบจากการศึกษาในครั้งนี้
3) การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเพียงบริษทั เดียว ควรศึกษาจ�ำนวนบริษทั เพิม่ มากขึน้ เพือ่ ให้ผลการศึกษาสามารถ
อ้างอิงในวงกว้าง (Generalization) มากขึ้น
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