วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2565

261

การประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม
พรพินิต กิจอมรชัย1* และ ดนัย วันทนากร2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
* Corresponding Author: pornpinit00@gmail.com
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้ อ มู ล บ ท ค ว า ม
ประวัติบทความ :
รับเพื่อพิจารณา : 5 พฤษภาคม 2564
แก้ไข : 9 มิถุนายน 2565
ตอบรับ : 14 มิถุนายน 2565
DOI : 10.14456/kmuttrd.2022.15

บ ท คั ด ย่ อ

งานก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีอันตรายสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุจ�ำนวนมาก ผู้วิจัยต้องการทราบถึงสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ
เหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคาร
สูงจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม และหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีชี้วัดใน
โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อใช้ส�ำรวจความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างในความ
อนาคต ผู้วิจัยเลือกรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถามด้วยวิธี 5 Likert scale
ค�ำส�ำคัญ :
โดยมีกลุม่ ตัวอย่าง คือ วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรสนาม หัวหน้าคนงาน และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง / ความปลอดภัย น�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ และสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง
โมเดลสมการโครงสร้าง
ด้วยโปรแกรม Analysis of Moment Structure (AMOS) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างดัชนีชี้วัดในแบบสอบถาม เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ดัชนีดังกล่าวในการ
ศึกษาต่อยอดในอนาคต ผลการวิจัย พบว่า ความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
อาคารสูง มีค่า Safety Index (SI) โดยรวมอยู่ที่ 0.77 ค่า SI ของดัชนีที่น้อยที่สุด
คือ Safety Involvement มีค่า 0.7202 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของดัชนีทั้ง
4 ตัว ได้แก่ (1) ความปลอดภัยเบือ้ งต้น (2) การก�ำกับดูแล ฝึกอบรม และการสือ่ สาร
(3) ข้อบังคับและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และ (4) การมีส่วนร่วมในเรื่อง
ความปลอดภัย ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า (1) ความปลอดภัยเบื้องต้น
ส่งผลต่อการก�ำกับดูแล ฝึกอบรม และการสือ่ สาร (2) ข้อบังคับและกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย และ (3) การก�ำกับ
ดูแล ฝึกอบรม และการสื่อสารส่งผลต่อการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย โดย
สามารถน�ำโมเดลสมการโครงสร้างนีไ้ ปประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
อื่น ๆ ได้ ท�ำให้ทราบถึงปัญหาภายในโครงการ และด�ำเนินการปรับปรุงพัฒนาเพื่อ
ให้โครงการก่อสร้างมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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Construction is one of the world’s most dangerous industries and
involves many accidents. The present investigators wished to learn
the reasons for such accidents, with the aims to assess the safety of
high-rise building construction projects from the viewpoints of field
staff and to find the relationship between the various indices in the
structural model equation that can be used to survey the safety of
future construction projects. The data collection was conducted
through questionnaires and five-point Likert scale method. Field staff
included project engineers, field engineers, supervisors and safety
officers. The data were statistically analyzed and used to construct
the structural model equation via the analysis of moment structure
program (AMOS); the model can serve as a protocol for the use of
the investigated indices in a future study. The results showed that the
safety of high-rise building construction projects exhibited the safety
index of 0.77. The smallest safety index was the safety involvement,
with the value of 0.7202. When analyzing the correlation among the
4 indices, namely, (1) safety priority, (2) safety supervision, training
and communication, (3) safety rules and procedures and (4) safety
involvement, at a statistically significance level of 0.05, it was found
that (1) safety priority affected safety supervision, training and
communication, (2) safety rules and procedures affected safety
involvement and (3) safety supervision, training and communication
affected safety involvement. The structural model equation can
also be used to assess the safety of other construction projects,
creating awareness of possible problems within a project, so safety
improvement of a project can be achieved.
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ยิ่งขึ้น อันเป็นผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างมีแนวโน้มความ
งานก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการ ปลอดภัยในการท�ำงานดียิ่งขึ้น
เกิดอุบัติเหตุจ�ำนวนมาก จะเห็นว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างใน
ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้ แต่สงิ่ ทีเ่ ป็นเงาตาม 2. วัตถุประสงค์
ตัวก็คอื อุบตั เิ หตุ จากการศึกษาของ Heinrich [1] พบว่า 88%
- เพือ่ ประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
ของการเกิดอุบตั เิ หตุมสี าเหตุมาจากการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย อาคารสูงจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม
ซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียไม่ว่าจะด้าน
- เพื่อหาความสัมพันธ์ของดัชนีที่ใช้ในการตรวจ
ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน ถ้าหากเราเข้าใจถึงสาเหตุการ สอบความปลอดภัย น�ำมาสร้างเป็นโมเดลสมการโครงสร้าง
เกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิด เพื่อใช้ส�ำรวจความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างในอนาคต
อุบัติเหตุได้ Thai Display [2] กล่าวว่าถึงแม้ Heinrich [1] ได้
ได้ระบุถึงล�ำดับการเกิดอุบัติเหตุอันประกอบไปด้วยโดมิโน
5 แท่ง หรือเรียกว่าทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) แต่ 3. ขอบเขตการศึกษา
โดยที่จริงแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่เฉพาะ
ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้ทำ� การประเมินความปลอดภัย
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง จากโครงการก่อสร้างอาคารสูงจ�ำนวน 24 โครงการที่ตั้งอยู่
สภาพการณ์อนื่ ๆ ด้วย เช่น เครือ่ งจักรอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นจะใช้โมเดลสมการ
ในการท�ำงาน และแผนงานความปลอดภัย เป็นต้น จากข้อมูล โครงสร้างจากงานวิจัยต่างประเทศ เพื่อจัดท�ำโมเดลสมการ
ส�ำนักประกันสังคมระหว่าง พ.ศ. 2555-2559 นัน้ ถึงแม้วา่ ว่า โครงสร้างของการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯ และ
จ�ำนวนผู้ประสบอันตรายจากการท�ำงานมีอัตราลดลงอย่าง ปริมณฑล
ต่อเนื่อง แต่อุตสาหกรรมการก่อสร้างยังคงมีลูกจ้างได้รับ
อันตรายหรือเจ็บป่วยจากการท�ำงานสูงสุด โดยสาเหตุสูงสุด 4. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5 อันดับแรก คือ วัตถุหรือสิ่งของหล่นทับ วัตถุหรือสิ่งของ
Kecharananta [4] กล่าวว่า อุบัติเหตุ หมายถึง
ทิ่มแทง วัตถุสิ่งของหรือสารเคมีกระเด็นเข้าตา วัตถุหรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า
สิ่งของกระแทก และการตกจากที่สูง ตามล�ำดับ ดังนั้นการ และควบคุมไม่ได้ เช่น การตกจากที่สูง การหกล้ม ฯลฯ ซึ่ง
เสริมสร้างความปลอดภัยในงานก่อสร้างจึงมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ท�ำให้เกิดความสูญเสียต่อผู้ประสบอุบัติเหตุ บุคคลอื่น หรือ
ที่จะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น สิง่ ของอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง Heinrich [1] ได้พบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งก่อให้ การเกิดอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมว่า 88% ของการเกิด
เกิดความไม่ปลอดภัยจากการท�ำงานในโครงการก่อสร้าง อุบัติเหตุมักมาจากการกระท�ำของคน ในขณะที่สาเหตุจาก
อาคารสูงจากมุมมองของบุคลากรภาคสนาม โดยใช้เครือ่ งมือ สภาพการณ์ทไี่ ม่ปลอดภัยเกิดขึน้ 12% เท่านัน้ ดังนัน้ นักวิจยั
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ “โมเดลสมการโครงสร้าง” จึงเสนอแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการท�ำงานโดยใช้
เนื่ อ งจากสามารถศึ ก ษาหาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สาเหตุ ข อง หลักการโดมิโนเป็นเครื่องมือในการสอบสวนหรือตรวจสอบ
ตัวแปรได้ชัดเจน เที่ยงตรง ซึ่งเป็นสถิติที่มีอ�ำนาจทดสอบ อุบตั เิ หตุ กล่าวคือ การบาดเจ็บและความเสียหายต่าง ๆ เกิด
(power) สูงในกรณีทมี่ หี ลายตัวแปร (Tenko และ Marcou- จากการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยของบุคคล ทฤษฎีนี้เสนอว่าถ้า
lides) [3] โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่ท�ำงานอยู่ภายใต้ หากน�ำเอาตัวโดมิโน (การกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัย) ออก ก็จะไม่
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตลอดเวลา การได้รับ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ทฤษฎีของ Heinrich [1] จะใช้
ทราบปัญหาของความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานจะช่วยให้ ป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุได้ แต่ก็ไม่สามารถท�ำให้
ผู้บริหารโครงการคิดหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้การ การเกิดอุบตั เิ หตุกลายเป็นศูนย์ได้ เพราะนอกจากการกระท�ำ
ท�ำงานในโครงการก่อสร้างของตนเองมีความปลอดภัยมาก ที่ไม่ปลอดภัยแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการท�ำให้
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เกิดอุบัติเหตุด้วย Na Chiangmai [5] ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ
Peterson ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ หลาย
อย่าง และสาเหตุต่าง ๆ เหล่านั้นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุข้ึน
มาได้ จึงไม่ควรแก้ไขเฉพาะการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัยเท่านั้น
ต้องคิดแก้ไขสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วย
Bollen [6] ได้กล่าวว่าการสร้างโมเดลสมการ
โครงสร้างนั้น นักวิจัยทางสังคมวิทยา Blalock, Duncan,
Alwin และ Hauser ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ
โดยน�ำการศึกษาของ Wright มาพัฒนาต่อ ท�ำให้เกิดแนวความ
คิดเรือ่ งการวิเคราะห์อทิ ธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path
Analysis) ใน ค.ศ.1904 Spearman ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรโครงสร้าง และได้พัฒนาวิธี
การวิเคราะห์อันเป็นต้นแบบของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis) ซึ่งทั้งการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการ
วิเคราะห์เส้นทาง และการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นแนวคิด
ซึ่งน�ำไปใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างในปัจจุบัน
Hwang และคณะ [7] ได้กล่าวว่า การสร้างโมเดล
สมการโครงสร้าง (SEM) คือการระบุและตรวจสอบตัวแบบ
เชิงเส้นที่เกี่ยวข้อง กับตัวแปรที่สังเกตุได้และตัวแปรแฝง
ซึ่งไม่สามารถวัดได้โดยตรง จากการศึกษาของ Wu และ
คณะ [8] ได้ใช้ SEM เพื่อหาปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้างจาก 21 เจ้าของกิจการก่อสร้าง
ในประเทศจีน ผลคือมี 4 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ
ก่อสร้าง คือ 1. ความปลอดภัยเบื้องต้น 2. การก�ำกับดูแลฝึก
อบรมและการสื่อสาร 3.ข้อบังคับและกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย 4. การมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย แล้วได้ใช้
โมเดลนี้เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างทั้ง
แนวราบและแนวดิง่ ผูว้ จิ ยั จึงน�ำปัจจัยดังกล่าว มาใช้ประเมิน
โครงการก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2) ศึกษามาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3) ออกแบบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4) เก็บรวบรวมข้อมูล
5) น�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
6) สรุ ป ผลและน� ำ เสนอข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น
แนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) ด้วยการใช้แบบสอบถามปลายปิด (Closed-end
Questionnaire) ที่มีค�ำตอบให้เลือก 5 ล�ำดับแบบสเกล
Likert รวบรวมจากโครงการก่อสร้างอาคารสูง 24 แห่ง โดย
มีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 401 ตัวอย่าง มีการค�ำนวณค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีครอนบาค แอลฟา [9]
เป็นการวัดคุณภาพแบบสอบถามว่ามีความสอดคล้องกันหรือ
ไม่ โดยทั่วไปเกณฑ์ที่ยอมรับได้จะอยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป หากมีค่า
ความเชือ่ มัน่ ตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ถือว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชือ่ ถือสามารถน�ำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ ในการวิจยั นี้
จะใช้โปรแกรม Statistic Package for the Social Science
(SPSS) [10] ค�ำนวณหาระดับความเชื่อมั่นด้วยวิธีครอนบาค
แอลฟา และค่าทางสถิติอื่น ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น มีการค�ำนวณค่าความปลอดภัย
ของโครงการก่อสร้าง (Safety Index: SI) เพือ่ น�ำมาจัดอันดับ
ความปลอดภัยในแต่ละค�ำถาม และน�ำไปสูก่ ารประเมินความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง ซึ่งแสดงดังสมการที่ 1
SI =

∑ W / (R x N)

(1)

โดยที่ W คือ คะแนนที่ก�ำหนดให้ในแต่ละดัชนีโดย
5. วิธีการวิจัย
			 ผู้ตอบแบบสอบถาม (1-5 คะแนน)
การศึกษาครัง้ นีท้ ำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
R คือ น�้ำหนักความถี่หรือความส�ำคัญที่สูงที่สุด
แบบสอบถาม เนื่องจากเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับการ
N คือ ขนาดตัวอย่างหรือจ�ำนวนผู้ตอบแบบ
ศึ ก ษาประเภทนี้ โดยรวบรวมข้ อ มู ล จากวิ ศ วกรโครงการ 			 สอบถามทั้งหมด
วิศวกรสนาม หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่
ประจ�ำอยูใ่ นภาคสนามของโครงการก่อสร้างอาคารสูงตามเขต
หลังจากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วย
กรุงเทพฯ และปริมณฑล รายละเอียดของขัน้ ตอนวิจยั เป็นดังนี้ แบบสอบถามไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Struc-
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tural Equation Model: SEM) โดยผู้วิจัยได้น�ำต้นแบบ
โมเดลสมการโครงสร้างมาจาก Wu และคณะ [8] ซึ่งได้ท�ำ
การวิเคราะห์หาดัชนีที่ใช้วัดผลความปลอดภัยของโครงการ
ก่อสร้างในประเทศจีน พวกเขาได้ศกึ ษาองค์ประกอบทีจ่ ะใช้
ในการวัดผลความปลอดภัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ผล
สรุปว่าโมเดลโครงสร้างจะประกอบไปด้วย 4 ดัชนีซึ่งส่งผล
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ต่อความปลอดภัยมากที่สุด คือ ความปลอดภัยเบื้องต้น (F1)
การก�ำกับดูแล ฝึกอบรม และการสื่อสาร (F2) ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย (F3) และการมีส่วนร่วมใน
เรื่องความปลอดภัย (F4) แสดงความสัมพันธ์ของดัชนีดัง
กล่าวดังรูปที่ 1

การกํากับดูแล
ฝกอบรม
และการสื่อสาร
(F2)
การมีสวนรวม
ในเรื่องความ
ปลอดภัย
(F4)

ความปลอดภัย
เบื้องตน
(F1)

ขอบังคับ และ
กฎระเบียบดาน
ความปลอดภัย
(F3)

รูปที่ 1 ความสัมพันธของดัชนี
ตารางที่ 1 รหัสค�ำถามที่ใช้ส�ำหรับประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูง
ดัชนีในการตรวจสอบ รหัสค�ำถาม
ข้อค�ำถาม

ความปลอดภัยเบื้องต้น

การก�ำกับดูแล การฝึก
อบรม และการสื่อสาร

a1

เมื่อพูดถึงบริษัทของท่าน ผู้คนจะนึกถึงความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นอันดับแรก

a2

บริษัทของท่านมีการตรวจสอบความปลอดภัยในการก่อสร้างสม�่ำเสมอ

a3

บริษัทของท่านมีการปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยในทุกโครงการ

a4

บริษัทของท่านมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน

a5

บริษัทของท่านให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยมากกว่าผลผลิตจากการท�ำงาน

b1

บริษัทของท่านมีการกระตุ้นผู้จัดการโครงการให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้าน
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

b2

บริษัทของท่านมีการจัดสรรเวลา และมีแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอส�ำหรับการฝึกอบรม
ความปลอดภัย

b3

บริษัทของท่านก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและหัวหน้าความปลอดภัยเข้าร่วม
ประชุมความปลอดภัยเป็นประจ�ำ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

b4

บริษัทของท่านจัดให้มีการพูดคุยเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานเป็นประจ�ำ
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ตารางที่ 1 รหัสค�ำถามที่ใช้ส�ำหรับประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ต่อ)
ดัชนีในการตรวจสอบ รหัสค�ำถาม
b5
b6
b7
c1
ข้อบังคับ และ
กฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย

c2
c3
c4
d1
d2

การมีส่วนร่วม
ในเรื่องความปลอดภัย

d3
d4
d5

ข้อค�ำถาม
บริษัทของท่านมีการค�ำนึงถึงความปลอดภัยโดยมีการก�ำหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
บริษัทของท่านมีการส่งเสริมคนงานให้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
บริษัทของท่านมีบรรยายการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัทของท่านจะลดค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัยเมื่องบประมาณบริษัทหรือโครงการ
ไม่เพียงพอ
เมื่อเกิดเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้น บริษัทของท่านไม่เข้ามาตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
ในทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุ
ในการท�ำงานโดยทั่วไปผู้บังคับบัญชาของท่านมักไม่ค�ำนึงถึงความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีอ�ำนาจไม่เพียงพอต่อการจัดการความปลอดภัยภายใน
โครงการ
บริษัทของท่านมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่พบเห็นอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุแล้วแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
โดยทั่วไปบริษัทของท่านจะประกาศให้พนักงานทุกคนทราบถึงผลการตรวจสอบความ
ปลอดภัย
พนักงานทุกคนในบริษัทของท่านมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาข้อก�ำหนด และกฎเกณฑ์
ด้านความปลอดภัยภายในโครงการ
บริษัทของท่านน�ำเอาความคิดเห็นด้านความปลอดภัยจากพนักงานมาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในบางครั้งบริษัทของท่านมีการลดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพื่อให้งานเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด

ในการวิจัยนี้ได้น�ำดัชนีทั้ง 4 ตัวข้างต้นมาใช้เพื่อ
ประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอาคารสูง และ
หาความสัมพันธ์ของดัชนีดงั กล่าวเพือ่ สร้างเป็นโมเดลสมการ
โครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS 7.0 [11] ซึ่งเป็นที่นิยมใน
การสร้าง SEM โดยก�ำหนดรหัสค�ำถามเป็น a1 ถึง a5 b1
ถึง b7 c1 ถึง c4 และ d1 ถึง d5 ซึ่งคือข้อค�ำถาม (ตัวแปร
สังเกตได้) ใช้เพื่อวัดผลดัชนีในการตรวจสอบความปลอดภัย
F1 ถึง F4 (ตัวแปรแฝง) ตามล�ำดับ e1 ถึง e21 คือตัวแปรที่
เหลือของตัวแปรที่สังเกตได้ เป็นความคลาดเคลื่อนจาก
การวัดตัวแปรสังเกตได้ e22 ถึง e24 เป็นตัวแปรที่เหลือใน
โมเดลโครงสร้าง ถือเป็นความคลาดเคลือ่ นจากการพยากรณ์

ตัวแปรแฝง โหนด (Node) ที่ลูกศรเริ่มต้นเป็นส่วนก่อนหน้า
หรือเหตุ ส่วนโหนดที่ลูกศรสิ้นสุดเป็นผลที่ตามมา เช่น b1
เป็นตัวชี้วัดที่สังเกตได้ของ F2 จะได้รับผลกระทบจากทั้ง
F2 และ e6 นั่นคือการวัดผลของ b1 จะถูกตัดสินโดย F2
และ e6 จึงมีลูกศรจาก F2 ถึง b1 และ e6 ถึง b1 นอกจาก
นี้ต้องเลือกเส้นความสัมพันธ์ที่เขียนแทนด้วย 1 ในแต่ละ
ตัวแปรแฝงที่เชื่อมไปยังตัวแปรที่สังเกตได้ ซึ่งเป็นข้อบังคับ
ในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง เช่น ความสัมพันธ์ F1
ผู้วิจัยเลือกเส้น F1 -> a5 เป็นเส้นที่ค่า regression weight
เท่ากับ 1 แสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 โมเดลสมการโครงสร้าง
เมื่อได้ความสัมพันธ์ของโมเดลสมการโครงสร้าง
แล้ว น�ำโมเดลดังกล่าวมาตรวจสอบค่า Standard regression weight และความสอดคล้องของโมเดล [12-13] เป็น
ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการ
โครงสร้างตามสมมติฐานซึ่งเป็นตัวแทนของทฤษฎีกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ทเี่ ก็บรวบรวมมาจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทน

ของประชากร หากโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แสดงว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลสมการ
โครงสร้างตามทฤษฎีมลี กั ษณะเหมือนกับรูปแบบของประชากร
นั่นคือสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
โดยดัชนีที่ใช้ทดสอบแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดัชนี
χ2
χ2

/ df

RMR
RMSEA
AIC

ความหมาย
ค่าสถิติไคสแควร์ เป็นค่าดัชนีที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม

เกณฑ์การวัดผล
P > 0.05

ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ คือค่าไคสแควร์หารด้วยองศาอิสระ
(degree of freedom: df)

< 2.00

ดัชนีรากก�ำลังสองของเศษเหลือค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

< 0.05

ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก�ำลังสองของการประมาณค่า
เกณฑ์การเปรียบเทียบโมเดลทางเลือกของอาไคเคะ

< 0.05 สอดคล้องดี
< 0.08 สอดคล้องพอใช้
Default model ต้องมีค่าต�่ำกว่า
Saturated model และ
Independence model
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ต่อ)
ดัชนี
CAIC

ความหมาย
เกณฑ์การเปรียบเทียบโมเดลทางเลือกของอาไคเคะที่ปรับแก้แล้ว

GFI

ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วม

> 0.90

AGFI

เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบาย
ได้ด้วยโมเดลที่ปรับแก้ด้วยองศาอิสระ

> 0.90

NFI

ดัชนีวัดความพอดีตามบรรทัดฐาน คือโมเดลที่น�ำมาตรวจสอบดีกว่าโมเดล
ที่ตัวแปรไม่สัมพันธ์กันเลย

> 0.90

IFI

ดัชนีวัดความพอดีที่เพิ่มขึ้น

> 0.90

RFI

ดัชนีวัดความพอดี ซึ่งปรับแก้มาจากดัชนี NFI

> 0.90

เป็นดัชนีที่ปรับปรุงมาจากดัชนี NFI ให้มีการใช้องศาอิสระ

> 0.90

CFI

เป็นดัชนีที่ปรับปรุงมาจากดัชนี NFI

> 0.90

PGFI

เป็นดัชนีที่ปรับแก้มาจากดัชนี GFI ให้ค�ำนึงถึงองศาอิสระ

> 0.50

PNFI

เป็นดัชนีที่ปรับแก้มาจากดัชนี NFI

> 0.50

PCFI

เป็นดัชนีที่ปรับแก้มาจากดัชนี CFI

> 0.50

CN

ค่าคริติคอล n

> 200

TLI (NNFI)

6. ผลการวิจัย

6.1 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
การประเมินความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีครอนบาค แอลฟา เป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่า 0.809 มากกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับคือ
0.7 ถือว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ สามารถน�ำไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้

เกณฑ์การวัดผล
Default model ต้องมีค่าต�่ำกว่า
Saturated model และ
Independence model

6.2 การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางเป็นระเบียบ
วิธีทางสถิติ ที่ท�ำให้ทราบถึงลักษณะข้อมูลทั้งหมดที่เก็บ
รวบรวมมาได้ ซึง่ การวัดแนวโน้มเข้าสูส่ ว่ นกลางทีน่ิ ยิ มกันมาก
คือ การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ข้อมูลทัง้ หมด 401 ตัวอย่าง ถูกน�ำมาจัดอันดับ
ว่าค�ำถามใดมีค่าความปลอดภัยมากที่สุด (ระดับความเห็น
ด้วยในค�ำถาม) ดังแสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าทางสถิติและการจัดอันดับความปลอดภัยของดัชนีที่ใช้วัดผล
หัวข้อค�ำถาม

ค�ำถาม

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(χ)

ค่าความปลอดภัย
(SI)

อันดับ

3.79
4.14
3.99
4.09
3.77

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.681
0.643
0.663
0.624
0.650

ความปลอดภัย
เบื้องต้น

a1
a2
a3
a4
a5

0.757
0.827
0.797
0.817
0.754

15
1
7
2
16

การก�ำกับดูแล
การฝึกอบรม และ
การสื่อสาร

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

3.88
3.93
3.91
3.96
4.01
4.05
4.08

0.699
0.675
0.675
0.631
0.682
0.657
0.627

0.777
0.786
0.781
0.791
0.802
0.811
0.817

13
10
12
8
6
5
4

ข้อบังคับ
และกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย

c1
c2
c3
c4

3.95
3.87
3.52
3.92

0.723
0.725
0.831
0.745

0.790
0.774
0.704
0.784

9
14
19
11

การมีส่วนร่วม
ในเรื่องความ
ปลอดภัย

d1
d2
d3
d4
d5

3.24
3.55
3.51
3.61
4.08

0.771
0.730
0.609
0.646
0.744

0.649
0.710
0.702
0.723
0.817

21
18
20
17
3

จากตารางที่ 3 ท�ำให้ทราบว่าค�ำถามที่ 2 จากดัชนี
แรก (a2) มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 และค่าความปลอดภัย 0.827
จัดเป็นค�ำถามทีม่ รี ะดับความเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ในส่วนค�ำถาม
ทีม่ รี ะดับความเห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ คือ ค�ำถามที่ 1 จากดัชนีตวั
สุดท้าย (d1) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 และค่าความปลอดภัย
0.649 ซึง่ ในหลาย ๆ โครงการให้ความเห็นกับเรือ่ งนีว้ า่ บริษทั
ไม่มีนโยบายในการมอบรางวัลให้กับผู้ที่พบเห็นหรือแจ้ง
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งในขั้นตอนการ
รายงานอุบัติเหตุไม่ได้รายงานผ่านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บ้างก็ละเลย เผิกเฉยต่อเหตุการนั้น ๆ และส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในอนาคตตามมา
จากค่าเฉลี่ยความปลอดภัยในแต่ละหัวข้อค�ำถาม
พบว่าความปลอดภัยเบื้องต้น (F1) มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัย
สูงทีส่ ดุ คือ 0.7904 และการมีสว่ นร่วมในเรือ่ งความปลอดภัย
(F4) มีค่าเฉลี่ยความปลอดภัยต�่ำที่สุด คือ 0.7202 จากผล
การวิจัยนี้พบว่า คณะผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญต่อเรื่องนี้
มากขึน้ ด้วยเหตุผลทีว่ า่ ยิง่ ให้พนักงานหรือบุคคลในองค์กรมี
ส่วนร่วมเกีย่ วกับความปลอดภัยมากเท่าไร ก็จะท�ำให้พวกเขา
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รับรู้ และตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น จากการ ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยด้วย SEM (ต่อ)
ศึกษานีท้ ำ� ให้เห็นว่าภาพรวมด้านความปลอดภัยของโครงการ
Standard
ก่อสร้างอาคารสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมของค่า
ความสัมพันธ์
regression
P value
weight
ความปลอดภัยเท่ากับ 0.77 ซึ่งมีค่าใกล้ 1 มาก
6.3 การวิเคราะห์ความปลอดภัยของโครงการ
ก่อสร้างโดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
โปรแกรม AMOS 7.0 ถูกน�ำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ SEM ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 มีการตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล (Goodness of fit) เพื่อดูว่าดัชนีที่ใช้
วัดความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างมีความเหมาะสมกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ดังนัน้ การตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของโมเดล โดยขอบเขตของค่าดัชนีความ
สอดคล้องของโมเดลจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการวิเคราะห์การ
ถดถอย (Regression Analysis) ของความสัมพันธ์ของดัชนี
ทีเ่ ชือ่ มโยงกันในโมเดลสมการโครงสร้าง จากการทดสอบพบ
ว่าความสัมพันธ์ F1 F3 และ F1 F4 ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ด้วยค่า Standardized regression weight
เท่ากับ 0.24 และ 0.17 ตามล�ำดับ ซึ่งค่ามาตรฐานควรอยู่ที่
0.5 ถึง 0.95 จึงท�ำการตัดความสัมพันธ์ทั้งสองเส้นทิ้งแล้ว
วิเคราะห์การถดถอยใหม่อีกครั้ง แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยด้วย SEM
ความสัมพันธ์
F1 -> F2
F2 -> F4
F3 -> F4
F1 -> a1
F1 -> a2
F1 -> a3
F1 -> a4
F1 -> a5

Standard
regression
weight
0.83
0.55
0.60
0.50
0.50
0.52
0.53
0.52

P value
A
A
A
A
A
A
A
X

F2 -> b1
F2 -> b2
F2 -> b3
F2 -> b4
F2 -> b5
F2 -> b6
F2 -> b7
F3 -> c1
F3 -> c2

0.49
0.50
0.50
0.51
0.51
0.51
0.52
0.50
0.55

X
A
A
A
A
A
A
A
A

F3 -> c3
0.55
A
F3 -> c4
0.51
X
F4 -> d1
0.42
X
F4 -> d2
0.50
A
F4 -> d3
0.57
A
F4 -> d4
0.53
A
F4 -> d5
0.50
A
Note. ถ้า p value < 0.001 จะเขียนแทนด้วย A และเขียน
แทนด้วย X เมื่อใช้เส้นความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นค่าตั้งต้น
(regression weight เท่ากับ 1)
ค่า p value ในตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าความ
สัมพันธ์ของดัชนีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ความส�ำคัญใน
ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 บ่งบอกถึงความเหมาะสมของโมเดลได้
เป็นอย่างดี เมื่อโมเดลสมการโครงสร้างถูกต้องแล้ว น�ำมา
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่ามีดัชนีที่ผ่านการทดสอบความ
สอดคล้องของโมเดลทั้งหมด 13 ดัชนี จากดัชนีทั้งหมด 17
ดัชนี แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของโมเดลที่ค่อนข้างสูง ส่งผล
ให้โมเดลสมการโครงสร้างมีประสิทธิภาพในการน�ำไปใช้งาน
ซึ่งค่าดัชนีต่าง ๆ จะแสดงผลดังตารางที่ 5
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เมือ่ เปรียบเทียบกับงานวิจยั ของ Wu และคณะ [8] ก่อสร้างอาคารสูง คือ F1 -> F2, F2 -> F4 และ F3 -> F4
ได้ตัดความสัมพันธ์ของปัจจัย F1 -> F4 และ F2 -> F4 ใน ซึง่ สามารถน�ำโมเดลสมการโครงสร้างนีไ้ ปใช้ประเมินโครงการ
ส่วนงานวิจัยนี้ได้ตัดความสัมพันธ์ของปัจจัย F1 -> F3 และ ก่อสร้างอาคารสูงในอนาคตได้
F1 -> F4 ซึ่งมีผลลัพธ์ใกล้เคียงกัน ผลลัพธ์จากกงานวิจัยนี้
ท�ำให้ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ
ตารางที่ 5 ดัชนีความสอดคล้องของโมเดลสมการโครงสร้าง
ดัชนี

เกณฑ์การวัดผล
P > 0.05

ผลการวิเคราะห์
318.17 (p = 0.00)

ผ่านเกณฑ์หรือไม่
ไม่ผ่าน

RMR

< 0.05

0.029

ผ่าน

RMSEA

< 0.05 คือสอดคล้องดี,
< 0.08 คือสอดคล้องพอใช้

0.042

ผ่าน (สอดคล้องดี)

GFI

> 0.90

0.932

ผ่าน

AGFI

> 0.90

0.915

ผ่าน

NFI

> 0.90

0.788

ไม่ผ่าน

IFI

> 0.90

0.90

ผ่าน

RFI

> 0.90

0.761

ไม่ผ่าน

TLI (NNFI)

> 0.90

0.884

ไม่ผ่าน

CFI

> 0.90

0.90

ผ่าน

PGFI

> 0.50

0.750

ผ่าน

PNFI

> 0.50

0.698

ผ่าน

PCFI

> 0.50

0.795

ผ่าน

CN

> 200

294

ผ่าน

< 2.00

1.711

ผ่าน

χ

χ 2/

2

DOF

AIC

Default model ต้องมีค่า
408.170 < 462.000
ต�่ำกว่า Saturated model และ 408.170 < 1542.872
และ Independence
model

ผ่าน

CAIC

Default model ต้องมีค่า 632.898 < 1615.605 และ
ต�่ำกว่า Saturated model
632.898 < 1647.745
และ Independence
model

ผ่าน
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การวิจยั เรือ่ ง การประเมินความปลอดภัยของโครงการ
ก่ อ สร้ า งอาคารสู ง ในมุ ม มองของบุ ค ลากรภาคสนามมี วั ต ถุ ประสงค์ 1) เพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
อาคารสูงในมุมมองของบุคลากรภาคสนาม และ 2) เพือ่ หาความ
สั ม พั น ธ์ ข องดั ช นี ใ นแบบสอบถาม สร้ า งเป็ น โมเดลสมการ
โครงสร้างเพื่อใช้ส�ำรวจความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
ในอนาคตได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารส�ำรวจโดยการใช้แบบสอบถามแบบ
5 Likert scale กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม หัวหน้าคนงาน และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย ซึง่ น�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรม
SPSS แล้วใช้ SEM ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างว่า
ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยใช้โปรแกรม AMOS
จากวัตถุประสงค์ข้อแรก ในส่วนของคะแนนค่า
ความปลอดภัยพบว่า การมีสว่ นร่วมด้านความปลอดภัย มีคา่
ความปลอดภัยเฉลี่ย 0.7202 เป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดจาก
ดัชนีทั้งหมด 4 ตัว จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพบว่า
ส่วนใหญ่ในเรื่องความปลอดภัย การคิดกฎระเบียบต่าง ๆ
ภายในโครงการก่อสร้างจะมาจากทีมผูบ้ ริหาร ไม่ได้มกี ารเปิด
รับค�ำแนะน�ำจากการท�ำงานของบุคลกรที่ท�ำงานภายใน
โครงการก่อสร้างโดยตรง ในวัตถุประสงค์ถดั มา จะเห็นว่าผล
การวิเคราะห์ดัชนีที่ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของ
โครงการก่อสร้างมีความถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือมาก
ดูได้จากเกณฑ์การตรวจสอบโมเดลสมการโครงสร้าง ผ่าน
เกณฑ์ถึง 13 ดัชนี จากดัชนีทั้งหมด 17 ดัชนี หลังจากท�ำการ
วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการถดถอย ท�ำให้ทราบถึงความ
สั ม พั น ธ์ ข องดั ช นีที่ใช้ในการประเมิน ความปลอดภั ย ของ
โครงการก่อสร้าง เป็นแบบอย่างในการน�ำไปประเมินความ
ปลอดภัยของโครงการก่อสร้างอื่น ๆ ในอนาคต ตลอดจนน�ำ
ไปปรับปรุง พัฒนาต่อไปได้
ความปลอดภัยเบื้องต้น ถือเป็นศูนย์กลางของ
โมเดลสมการโครงสร้าง มีอทิ ธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่อ
ดัชนีชวี้ ดั ตัวอืน่ ๆ เป็นทีป่ ระจักษ์ในทางปฏิบตั ิ จะเห็นว่าการ
วางแผนจัดอันดับความส�ำคัญของกิจกรรมภายในโครงการ
ก่อสร้างโดยผูบ้ ริหารระดับสูงส่งผลต่อความปลอดภัยโดยรวม
ของโครงการก่อสร้างอย่างมาก

การก�ำกับดูแล การฝึกอบรม และการสื่อสาร เป็น
มาตรการอย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเป็นส่วนส�ำคัญของกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย โดย
การชักน�ำและให้ค�ำแนะน�ำกับคนงานโดยหัวหน้างานตาม
ข้อบังคับ รวมไปถึงพนักงานฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย การ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย คือ การให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยแก่ผทู้ ำ� งานทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ หรือมีประสบการณ์
แล้ว เพือ่ ให้ตระหนักถึงการกระท�ำทีป่ ลอดภัยภายในโครงการ
ก่อสร้าง การสื่อสารด้านความปลอดภัย คือ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความปลอดภัย
ระหว่างพนักงานทั้งองค์กร การด�ำเนินการนี้รวมไปถึงการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ การประเมินความ
เสี่ยงด้านความปลอดภัยและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ด้านความปลอดภัย และการประชุมด้านความปลอดภัยเป็น
ประจ�ำเพื่อวิเคราะห์ประเด็น และปัญหาเชิงลึกได้
ข้ อ บั ง คั บ และกฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภั ย
ประกอบไปด้วยกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และขัน้ ตอน
ความปลอดภัยในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
การก่อสร้างโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล จัดท�ำขึ้นเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และสภาพ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ในทางปฏิบัติบุคคลที่ท�ำงาน
ภายในโครงการก่อสร้าง เมื่อมีความรู้ความช�ำนาญแล้วจะ
บกพร่องในเรือ่ งกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เนื่องจากความเคยชินในการท�ำงาน ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีข้อ
บังคับที่เคร่งครัด รวมไปถึงบทลงโทษเมื่อมีผู้ฝ่าฝืน หรืออาจ
จัดทีมตรวจสอบความปลอดภัยที่มีทักษะและประสบการณ์
สูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการลดการ
ละเมิดกฎและขั้นตอนความปลอดภัยอีกด้วย
การมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัย การปลูกฝัง
และการให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมด้านความ
ปลอดภัยแก่พนักงานอย่างเพียงพอ ท�ำให้เขาตระหนักถึง
ความปลอดภัยทางพฤติกรรมของตนเองมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจาก
พวกเขามีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจเป็นหลัก ดังนัน้ จึง
ต้องรับผิดชอบต่อผลจากการกระท�ำที่ไม่ปลอดภัย เช่น การ
มีสว่ นร่วมของคนงานในขัน้ ตอนการรายงานอุบตั เิ หตุภายใน
โครงการก่อสร้าง และสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
เมือ่ คนงานปฏิบตั เิ ช่นนี้ หัวหน้างานอาจให้รางวัลเพือ่ เป็นแรง
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จูงใจในการปปฏิบัติงาน หรือกล่าวค�ำชมต่อการประชุมรวม
หรือการมอบรางวัลจากการท�ำตามกฎระเบียบ เป็นต้น
การจัดการด้านความปลอดภัยทั้ง 4 ข้อที่กล่าว
ข้างต้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ในทางปฏิบัติจึงส�ำคัญ
ส�ำหรับการจัดการความปลอดภัยในองค์กร เพือ่ ทีจ่ ะมีสภาพ
ความปลอดภัยที่ดี และบรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัย
ขององค์กร ผลการศึกษานี้ท�ำให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่
ส�ำคัญส�ำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะกับ
ผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ ขัน้ ตอน
ความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมด้าน
ความปลอดภัยเพือ่ ท�ำให้พวกเขารักในตัวองค์กร ท�ำให้ผลลัพธ์
ด้านความปลอดภัยในภาพรวมดียิ่งขึ้น

8. ข้อเสนอแนะ

การใช้ แ บบสอบถามของงานวิ จั ย นี้ อ าจยั ง ไม่
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด ในงานวิจัยครั้งต่อไปอาจจะเพิ่ม
ข้อค�ำถามในแต่ละดัชนี เพื่อตรวจสอบให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยต่อ ๆ ไป
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