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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานอุต สาหกรรมก่ อสร้ าง ผูว้ ิจัยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ มตัวอย่าง ได้แ ก่ กลุ่ม หัวหน้างานที่ ป ฏิ บัติ งานในบริ ษ ัท อุต สาหกรรมก่ อสร้ างในจังหวัด
ฉะเชิ งเทรา โดยคํานวณตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ ากับ 52 คน ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analyze) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ที่กาํ หนดไว้ จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุ ปได้วา่ ปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงานสูงสุดที่ระดับความสัมพันธ์ 0.645 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั
นี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริ มสร้างความปลอดภัยในการทํางานให้แก่แรงงาน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่ม
หัวหน้างานต้องจัดให้มีการฝึ กอบรบเรื่ องความปลอดภัยให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเดิมและผูท้ ี่เพิ่งเข้ามาปฏิบตั ิงานใหม่ จัดให้
มีบอร์ดแสดงสถิติสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเกิดอุบตั ิเหตุน้ นั มาจากตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเอง
ส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีทศั นคติดา้ นความปลอดภัยที่ดีและสามารถปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
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Relation between Safety Culture Factors
and Safety Behavior in Work of Construction Industry Workers
Jatuphon Pisitsak*

Abstract

The objective of this research is to study the relation between safety culture factors and safety behavior
in work of construction industry workers. The researcher uses the questionnaires to collect the data. The samples
were the supervisors working in construction industry companies in Chachoengsao province. The samples were
sampled from Taro Yamane. The sample size was 52 persons. The researcher uses the Correlation Analysis to
analyze the data that reply the research hypothesis. The analysis shows that the safety culture factor is the safety
attitude that has highly positive correlated to the worker’s safety behavior in work at the 0.645 level. The result
could be applied to strengthen the safety working to the workers. The top management and the foremen should
provide the safety training course to train the current and the new workers and also provide the statistic board to
show the cause of accident from the worker errors which affect to the worker has the higher safety attitude and
working with the high safety.
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1. บทนํา

การก่อสร้างยังถูกละเลยและขาดการเอาใจใส่ จากกลุ่ม
ผูบ้ ริ หารและผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องต่างๆ อย่างจริ งจัง ซึ่ ง
จากสถิติอตั ราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย
ปี พ.ศ. 2559 พบว่ า กิ จ การการก่ อ สร้ า งมี อ ัต ราการ
ประสบอันตรายสู งสุ ด เมื่อเทียบกับกิจการประเภทอื่นๆ
[1] ดังแสดงในตารางที่ 1

ปั จจุ บัน ธุ รกิ จอุ ต สาหกรรมก่ อสร้ างมี ก ารจ้างงาน
และมี การใช้ เ งิ น ลงทุ น เป็ น จํ า น วน ม าก เพื่ อให้
อุ ต ส าห กรรม ส าม ารถ ดํ า เนิ น การไป ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น แต่ในทางกลับกันแรงงานให้
ความสําคัญ กับ ความปลอดภัยในการทํางานน้อยมาก
รวมถึงความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จําแนกตามหมวดกิจการ ปี พ.ศ. 2559
Business Category

การก่อสร้าง
ผลิตภัณฑ์จากแร่ อโลหะ
ผลิตประกอบยานพาหนะ
ผลิตสิ่ งทอถัก เครื่ องประดับ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ

Number of employees
434,824
165,128
555,559
435,187
134,349

จากผลงานวิจยั ที่ผ่านมา [2] ผูว้ จิ ยั พบว่า สาเหตุหลัก
ของอุบัติเหตุในการทํางานเกิ ดจากตัวแรงงานเอง ที่ ยงั
ขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และเครื่ องจักร อีกทั้งยังขาดจิตสํานึกด้านความปลอดภัย
ในการทํางานอย่างถูก ต้องและปลอดภัย ดังนั้น การที่
แรงงานจะสามารถเลือกหรื อตัดสิ นใจในการทํางานได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นไม่ได้เพียงแต่มีกฎระเบียบ
หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเองจะต้องเป็ น
ผูก้ าํ หนดว่าจะเลือกทํางานตามกฎระเบี ยบหรื อระเบียบ
ปฏิ บั ติ ห รื อไม่ เพราะเรื่ องความปลอดภัย เป็ นสิ่ ง ที่
แรงงานจะต้องมีความตระหนักด้วยตัวของตัวเอง การที่
แรงงานจะทํางานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้น ต้อง
คํานึ งถึงปั จจัยหลายๆ ด้าน โดยที่ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยนั้นเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญมากปั จจัยหนึ่ง ซึ่งมี

Number of accidents
8,149
2,219
5,821
3,498
875

Rate per 1,000 person
18.74
13.44
10.48
8.04
6.51

ความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมในการทํางานของ
แรงงาน เพราะวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ ระบบของ
การกระทํา ระบบของความเชื่ อ และค่ า นิ ย มร่ ว มกัน
รวมทั้งวิธีการทํางานและลักษณะของสัมพันธภาพของ
สมาชิ ก ภายในองค์ ก รที่ สื บทอดกั น มาจนเกิ ด เป็ น
พฤติกรรมที่ คุน้ เคยภายในกลุ่มสมาชิ ก ซึ่ งสามารถชี้ นาํ
ผลของการกระทําและความคาดหวังภายในกลุ่มสมาชิก
ดัง นั้ นทุ ก องค์ ก รไม่ ว่า จะเป็ นองค์ก รขนาดเล็ ก หรื อ
องค์กรขนาดใหญ่ เป็ นองค์กรภาครั ฐบาลหรื อองค์กร
ภาคเอกชน ต่ างล้ว นมี ว ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของ
องค์ ก รทั้ งสิ้ น ซึ่ งกลุ่ ม หั ว หน้ า งานและผู ้ที่ มี ส่ วน
เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ๆ ฝ่ าย ต้ อ งร่ วมมื อ กั น ในการกํ า หนด
เป้ าหมายการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยให้ชดั เจน
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สาเหตุจากการกระทําที่ ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เป็ น
สาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิ ดอุบตั ิเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 85 ของ
การเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด (2) สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Conditions) เป็ นสาเหตุ รองคิ ด เป็ น
ร้อยละ 15 ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด เปรี ยบเสมือน
ตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั ดังแสดงในรู ปที่ 1

โดยให้ค วามปลอดภัย เป็ นสิ่ งสําคัญ หลัก อัน นํามาซึ่ ง
ความปลอดภัยสูงสุดในการทํางานของแรงงานต่อไป
การวิจัยนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งปั จจั ย ด้ า นวัฒ นธรรมความปลอดภั ย กั บ
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทํางานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
Heinrich [3] ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
อย่างจริ งจังในโรงงานอุต สาหกรรมต่างๆ ผลจากการ
ศึ ก ษาวิจัย สามารถสรุ ป สาเหตุ ข องการเกิ ด อุ บัติ เหตุ ที่
สําคัญในการปฏิบตั ิงานได้ 3 ประการดังนี้ (1) สาเหตุที่
เกิ ดจากคน (Human Causes) มีจาํ นวนสู งที่ สุด คื อ ร้อย
ละ 88 ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง เช่น การทํางานที่ไม่
ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบ
เสี่ ยงในการทํางาน เป็ นต้น (2) สาเหตุ ที่ เกิ ด จากความ
ผิดพลาดของเครื่ องจักร (Mechanical Failure) มีจาํ นวน
เพียงร้อยละ 10 ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง เช่น ส่วนที่
เป็ น อั น ตรายของเครื่ องจั ก รไม่ มี เครื่ องป้ องกั น
เครื่ องจักร เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ชํารุ ดบกพร่ อง
รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อม
ในการทํางานไม่ปลอดภัย เป็ นต้น (3) สาเหตุที่เกิ ดจาก
ดวงชะตา (Acts of God) มี จ ํานวนเพี ย งร้ อ ยละ 2 ของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทุ ก ครั้ งเป็ นสาเหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ นโดย
ธรรมชาติ น อกเหนื อการควบคุ มได้ เช่ น พายุ นํ้าท่ ว ม
ฟ้ าผ่า เป็ นต้น ซึ่ งผลการศึ กษาวิจัยข้างต้นถูกเชื่ อมโยง
ได้รั บ การพัฒ นาและตั้ง เป็ นทฤษฎี โ ดมิ โ น ซึ่ งสรุ ป
สาเหตุ สําคัญ ของการเกิ ด อุ บัติ เหตุ เป็ น 2 ประการ (1)

รู ป ที่ 1 ลําดับขั้นตอนการเกิ ด อุบัติ เหตุเปรี ยบเที ยบได้
เสมือนตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั
โดมิ โนตัวที่ 1 ภูมิห ลังของคนและสภาพแวดล้อม
(Ancestry and Social Environment) : สิ่ งถ่ า ยทอดจาก
บรรพชนและสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ความ
ใจร้อน ดื้ อรั้น ความโลภ และลักษณะทางสันดานที่ ไม่
ต้องการอาจจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละ
คนได้ ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็อาจจะทําให้เกิด
การพัฒนาสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวขึ้ นมา ซึ่ งอาจปนมาในรู ป
ข อ งการรั บ รู ้ การศึ กษ า ดั ง นั้ น พั น ธุ กรรม แล ะ
สภาพแวดล้อมจึ งเป็ นสาเหตุท่ี ทาํ ให้เกิ ดความผิดปกติ
หรื อ ความบกพร่ อ งส่ ว นบุ ค คล โดมิ โ นตัว ที่ 2 ความ
บกพร่ อ งผิ ด ปกติ ข องบุ ค คล (Fault of Person) : ความ
ผิดปรกติ หมายถึง การที่ มีคุณลักษณะทางสันดานและ
ความประพฤติที่ไม่ดีอาจกลายเป็ นบุคคลที่ ชอบละเลย
ไม่สนใจต่อหลักปฏิ บัติเพื่อความปลอดภัยซึ่ งจะทําให้
เกิดการกระทําที่ไม่ปลอดภัยหรื อมีส่วนร่ วมในการสร้าง
สภาพการณ์ ที่ ไม่ ป ลอดภัยขึ้ น มาบกพร่ อ งส่ วนบุ ค คล
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โด มิ โน ตั ว ที่ 3 การกระทํ า ที่ ไม่ ป ล อ ด ภั ย ห รื อ
สภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่ ป ลอดภัย (Unsafe Act or Unsafe
Condition: Mechanical or physical) : การกระทํ า หรื อ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การยืนอยูใ่ ต้ของ
หนั ก ที่ แ ขวนอยู่ การสตาร์ ท เครื่ อ งจัก รโดยขาดการ
ตรวจสอบที่ ดี การชอบวิ่งในสถานที่ ท ํางาน การถอด
เครื่ องกําบังป้ องกันภัยออกจากเครื่ องจักร ฯลฯ ล้วนเป็ น
การกระทํ า ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย อาจนํ า มาซึ่ งอุ บั ติ เหตุ ไ ด้
รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเครื่ องจักรและ
สภาพเป็ นอันตรายอื่ นๆ เช่น เกี ยร์ ที่ไม่มีฝาครอบ แสง
สว่ า งที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ นั บ ว่ า เป็ นสาเหตุ โ ดยตรงของ
อุบตั ิเหตุ โดมิโนตัวที่ 4 อุบตั ิเหตุ (Accident) : อุบตั ิเหตุ
หมายถึ ง เหตุ การณ์ เช่ น การหกล้ม การกระแทกโดย
วัตถุลอยมาจากที่อื่นเป็ นอุบตั ิเหตุที่นาํ มาซึ่งการบาดเจ็บ
โดมิ โ นตัว ที่ 5 บาดเจ็ บ (Injury) : การบาดเจ็ บ เช่ น
ขาหัก หัวแตก ฯลฯ เป็ นการบาดเจ็บที่ มีผลโดยตรงมา
จากอุ บั ติ เ หตุ จากทฤษฎี โ ดมิ โ นจะเห็ น ว่ า การเกิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ เป็ นผลให้ เ กิ ดการบ าดเจ็ บ จะเป็ นผล
เนื่ องมาจากการกระทําที่ ไม่ปลอดภัยหรื อสภาพการณ์ที่
ไม่ปลอดภัย ซึ่ งเป็ นตัวโดมิ โนในตัวกลางของทั้งหมด
เสมอ ดังนั้นการป้ องกันอุบตั ิเหตุตามทฤษฎีโดมิโน นัน่
คือ การตัดลูกโซ่ อุบัติเหตุ โดยการกําจัดโดมิ โนตัวที่ 3
ออกไป (กําจัดการกระทําที่ไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์
ที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ) การบาดเจ็ บ หรื อ ความเสี ย หายก็ ไ ม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่ งหากแก้ไขป้ องกันที่โดมิโนตัวที่ 1
(สภาพแวดล้อมของสังคม) หรื อตัวที่ 2 (ความบกพร่ อง
ผิดปกติของบุคคล) เป็ นเรื่ องที่ แก้ไขได้ยาก เพราะเป็ น
สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น และปลู กฝั งเป็ นคุ ณ สมบัติส่ วนบุ คคล ดัง
แสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การกระทําที่ไม่ปลอดภัยเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้
เกิดอุบตั ิเหตุจึงควรขจัดออกไป
2.2 ทฤษฏี ก ารรั บ รู้ ประสิ ท ธิ ผ ลแห่ งตน (Theory of
Research Action)
Albert Bandura [4] พบว่าคนเรานั้น มี กระบวนการ
เชิ ง ปั ญ ญาหรื อ กระบวนการความรู ้ ที่ ส ามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาได้ โดยการคิดหรื อการดูตวั อย่างหรื อ
การเรี ยนแบบมาจากผูอ้ ื่ น โดยก่ อ นที่ ค นเราจะแสดง
พฤติกรรมออกไปคนเราจะมี ความคิ ดคาดหวังเกิ ดขึ้ น
ซึ่ งการที่ แรงงานจะมีพ ฤติ กรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานที่ ดี จะต้องมีความรู ้และมัน่ ใจว่าตนเองสามารถ
กระทําการเกี่ ยวกับการป้ องกัน อันตรายได้ พฤติ กรรม
ความปลอดภัยในการทํางานประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการปฏิ บัติ งาน หมายถึ ง การใช้ค วามรู ้ ความ
เข้าใจที่ มีอยูไ่ ปใช้ในการทํางานอย่างเหมาะสม (2) ด้าน
การใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ หมายถึง การใช้
เครื่ องมื อ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิ ต ได้อย่างถู กต้อง (3) ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึ ง
สภาพแวดล้อ มในการทํา งานที่ มี ส่ ว นทํา ให้ เกิ ด การ
กระทําและการแสดงออกในการปฏิบตั ิงาน (4) ด้านการ
จัดการ หมายถึง ขั้นตอน กฎระเบียบในการทํางาน หรื อ
นโยบายของบริ ษทั ที่มีส่วนทําให้เกิดการกระทําและการ
แสดงออกในการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วโดยสรุ ปการที่
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แรงงานจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยดี หรื อไม่ดีข้ ึนอยู่
กั บ ความรู ้ ห รื อข้อ มู ล และทั ศ นคติ ที่ เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยและการส่งเสริ มจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3

รับรู ้และพฤติกรรม แบบตัวชี้ วดั ระดับวัฒนธรรมได้ถูก
นํามาประยุกต์และปรับใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั
ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นความ
ปลอดภัย โดยใช้ตวั ชี้วดั ระดับวัฒนธรรมของ Schein ซึ่ ง
มีการนํามาพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้จากนักวิจยั
และนักทฤษฎี หลายท่ าน [6-14] มี รายละเอียดดังนี้ (1)
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย ความ
ปลอดภัย เป็ นสิ่ ง ที่ สํ า คัญ มากหากผู ้บ ริ ห ารไม่ ไ ด้ใ ห้
ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยอย่างจริ งจัง จะทําให้
การพัฒนาของวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงบวกหยุด
ลง (2) การรั บ รู ้ ร ะเบี ยบปฏิ บัติ /กฎระเบี ยบ ด้านความ
ปลอดภัย โดยในแต่ ล ะขั้น ตอน จะต้อ งระบุ ว่า จะทํา
อย่างไรในกรณี ที่ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่ไม่อาจคาดคิ ด ซึ่ งอาจ
ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎระเบียบที่มีอยู่ ดังจะเห็นได้
ชัด สําหรั บ กฎระเบี ยบด้าน ความปลอดภัย ดังนั้น การ
ละเมิ ด ขั้น ตอนกฎระเบี ย บ ด้า น ความปลอดภัย เป็ น
สัญญาณชัดเจนว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยอ่อนแอ (3)
ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู ้เรื่ องความปลอดภัย
การที่ แรง งานจะมี พฤติ กรรมที่ ปลอดภัยในการทํางาน
ได้น้ นั จะต้องมีขีดความสามารถทางด้านความปลอดภัย
ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ตอ้ งมาจากจิตสํานึก
ด้านความปลอดภัยตลอดเวลาในการปฏิบตั ิงาน โดยการ
สร้างจิ ตสํานึ กด้านความปลอดภัยที่ ดีจะมาจากการให้
ความรู ้ที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถปรับทัศนคติของ
แรง งานและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่ ปลอดภัยได้
ในที่ สุ ด (4) ตระหนัก ถึ งความสําคัญ ของระบบความ
ปลอดภัย การดําเนิ น การอย่า งเป็ นระบบและมี ค วาม
ต่ อ เนื่ องที่ จะลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ า งการ
ปฏิ บัติ ง านของ แรง งาน นั่น คื อ การตระหนั ก และให้
ความสําคัญ กับ ระบบความปลอดภัย เท่ าเที ยมกับ งาน

ระดับชั้นที่ 1 (ชั้นนอกสุ ด)
สิ่ งทีม่ นุษย์สร้ างขึน้
1) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมี ส่วนร่ วมในเรื่ อง
ความปลอดภัย
2) ก า ร รั บ รู้ ร ะ เบี ย บ ป ฏิ บั ติ /
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
3) ขี ด ความสามารถทางด้ า นการ
เรี ยนรู ้เรื่ องความปลอดภัย
4) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
ความปลอดภัย
ระดับชั้นที่ 2 (ชั้นกลาง) ค่ านิยม
5) กําหนดบทบาทและหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชดั เจน
6) ความร่ ว มมื อ ของแรงงานด้ า น
ความปลอดภัย
7) การสื่อสารในเรื่ องความปลอดภัย
8) ให้ความสําคัญกับความปลอดภัย
เป็ นอันดับต้นๆ
ระดับชั้นที่ 3 (ชั้นในสุ ด) ฐานคติ
9) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย

4

4

1

4

1

1

4

4

รู ปที่ 3 Schein Model of Organizational Culture
จากผลการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่ผา่ นมา
ผู ้วิ จั ย พบว่ า ระดั บ ของวัฒ นธรรม [5] แบ่ ง ออกได้
3 ระดับดังนี้ (1) สิ่ งที่ มนุ ษย์สร้างขึ้น เป็ นสิ่ งที่ สามารถ
เห็ นได้ง่ายแต่ยากต่อการตีความหมาย (2) ค่านิ ยม เป็ น
สิ่ งที่ มนุ ษย์แสดงออกอย่างมีสาํ นึ กหรื อรู ้สึกตัว (3) ฐาน
คติ เป็ นสิ่ งที่สมาชิกในองค์กรแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ซึ่ ง
สะท้อนความเชื่ อที่ คิดว่าเป็ นจริ งโดยมี อิทธิ พลต่อการ

1

1

4

4

4

4
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ปลอดภัย เป็ นความคิ ดเห็ นของบุ คคลต่อเรื่ องใดเรื่ อ ง
หนึ่ งโดยเฉพาะ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าเขาคิดอย่างไรกับ
เรื่ องนั้น ดังนั้น ทัศนคติ ด้านความปลอดภัยก็คือ ความ
คิดเห็ นของ แรง งานต่อความปลอดภัย โดยส่ งสัญญาณ
ให้รู้วา่ เขาเข้าใจในเรื่ องความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
หรื อมองเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ
ไหน โดยกลุ่มผูบ้ ริ ห ารและกลุ่มหัวหน้างานเป็ นผูท้ ี่ มี
บทบาทมากในเรื่ องการเสริ ม สร้ างทัศนคติ ด้านความ
ปลอดภัยที่ ดีให้แก่ แรง งานเพราะเป็ นผูท้ ี่ มีความใกล้ชิด
กับแรงงานก่อสร้างมากที่สุด ดังแสดงในรู ปที่ 3

หลักด้านอื่นๆ (5) การกําหนดบทบาทและหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ชดั เจน ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วย
ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจที่ จะปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความ
ผูกพัน ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและยอมรับผลการ
กระทํา ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ท้ ั งด้า นผลดี แ ละผลเสี ย
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามความมุ่ ง หมาย (6) ความ
ร่ วมมือของแรงงานด้านความปลอดภัย แรงงาน ทุกคน
จะไม่ รู้สึ กหรื อมี ส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย หาก
พวกเขาไม่ ไ ด้ มี ส่ วนร่ วมในการระบุ ปั ญหาความ
ปลอดภัย ซึ่ งความปลอดภัยเป็ น เรื่ องที่แรงงานทุกๆ คน
ในองค์กรสามารถมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย การ
มี ส่ วน ร่ วมเรื่ องความป ลอดภั ย เป็ น การส่ งเสริ ม
พฤติกรรมของ แรง งานให้เห็ นถึงความสําคัญของความ
ปลอดภัยอัน จะนํามาซึ่ งวัฒ นธรรมความปลอดภัยที่ ดี
ขององค์กร (7) การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย การที่
สมาชิ กในกลุ่มได้สื่อสารกันเพื่อต้องการทราบแนวคิด
ทัศนคติ ความเชื่ อและข้อคิดเห็ นต่างๆ จากสมาชิ กคน
อื่ น ๆ ดั ง นั้ น การสื่ อส ารภายใน กลุ่ ม ส ม าชิ กที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้น ส่ งผลให้อ งค์ก รมี ว ฒ
ั นธรรมความ
ปลอดภัยที่ ดี (8) ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็ น
อัน ดับ ต้น ๆ ความปลอดภัยในการปฏิ บัติ งานเป็ นสิ่ ง
สําคัญอันดับต้นๆ ที่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มหัวหน้างาน
ต้องคํานึ งถึงเป็ นอันดับแรกๆ เพราะความปลอดภัยเป็ น
หัวใจหลักในการปฏิ บัติงาน ซึ่ งความปลอดภัยจะช่วย
ลดความสู ญ เสี ยอัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทรั พ ย์สิ น
เสี ย หายและ กระบวนการผลิ ตหยุด ชะงัก ลง เป็ นการ
สร้างกรอบที่ เป็ นมาตรฐานในการปฏิ บตั ิงาน ส่ งผลให้
เกิ ด การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยสามารถเชื่อมโยงให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภั ย ที่ ดี ใ นองค์ ก รขึ้ น (9) ทั ศ นคติ ด้ า นความ
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3. วิธีดําเนินการวิจัย

4

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีท่ าํ การศึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษาวิจัย ครั้ งนี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม
หัวหน้างานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมก่อสร้าง
เฉพาะที่ กาํ ลังดําเนิ น การก่ อสร้ าง จํานวน 60 คน โดย
คํานวณตัว อย่างจากสู ต รของ ทาโร่ ยามาเน่ [15] ได้
ขนาดตัว อย่ า งเท่ า กั บ 52 คน ตามสู ต รการคํา นวณ
ดังต่อไปนี้
n
เมื่อ
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=

N
1 + Ne2

n = จํานวนตัวอย่าง
N = จํานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
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แทนค่าในสูตร
n

=

N
1 + Ne2

=

60
1 + 60 (0.05)2

=

52.17 = 52 คน

ปลอดภั ย ทั้ งหมด 9 ปั จจั ย และตอนที่ 3 ลั ก ษณ ะ
แบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Rating Scales) 5 ระดับของพฤติ ก รรมความปลอดภัย
ในการทํางานของแรงงาน โดยเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับ ในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมความปลอดภัยในการ
ทํางานจากมากที่ สุด ไปจนถึ งน้อ ยที่ สุ ด ประกอบด้วย
พฤติกรรมความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม
หั ว ห น้ าง าน จํ า น ว น 52 ค น โ ด ย ทํ าก าร แ จ ก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับแรงงานมากที่สุด สามารถที่จะตอบ
คําถามในส่ วนของแรงงานและระบบความปลอดภัยที่มี
ในบริ ษทั ได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

3.3 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจัย นําแบบสอบถามไปทําการทดสอบคุ ณ ภาพ
เครื่ อ งมื อ ดังนี้ (1) ความเที่ ย งตรง (Validity) ผู ้วิจัย นํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ศึกษา (2)
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทําการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างในบริ ษทั อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ
ว่าคําถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้นนํามาทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าระดับ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 ถือได้ว่าอยู่
ในระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
และสามารถนําไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผู ้วิ จัย ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ
ข้อ มู ล แบบสอบถามมี จ ํา นวน 1 ชุ ด ประกอบด้ ว ย
3 ตอน โดยแบบสอบถามทั้ง หมด 3 ตอนนี้ ผู ้วิจัย ได้
ทําการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ทํ า การสร้ า งแบบสอบถาม ซึ่ งใน
แบบสอบถามแต่ละส่ วนที่ สร้างขึ้นนั้นจะออกแบบให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ขา้ งต้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 คําถามของแบบสอบถามเป็ น
การสอบถามถึ ง ลัก ษณะข้อ มู ล เบื้ องต้น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับของปั จจัยด้าน
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ซึ่ งแบบสอบถามเป็ นการ
สอบถามความคิ ดเห็ น จากเห็ น ด้วยมากที่ สุด จนถึ งไม่
เห็นด้วยเลย ประกอบไปด้วยปั จจัยด้านวัฒนธรรมความ

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์
(Correlation Analyze)
เมื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและ
ลงรหั ส ข้อ มู ล แล้ว จากนั้ นก็ ท ํา การประมวลผลด้ว ย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS มา
ทําการวิเคราะห์ผล โดยความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
57
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วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งจะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสถิติ
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ สหสัม พันธ์ (Correlation
Analyze) เป็ นการนําข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากกลุ่ ม ตัว อย่างโดย
ผ่านเทคนิ คทางสถิติวิเคราะห์ ไปหาข้อสรุ ปเกี่ ยวกับค่า
ของประชากร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามในแต่ละสมมติฐานที่กาํ หนด
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยผูว้ ิจยั
จะใช้ส ถิ ติ ดังกล่ าวมาทําการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
H 0 : ปั จ จั ย ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ค วาม ป ล อ ด ภั ย ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
H 1 : ปั จ จั ย ที่ มี ด้ า น วั ฒ น ธ รรม ค วาม ป ล อ ด ภั ย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล

ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งปั จจั ย ด้ า นวัฒ นธรรมความปลอดภั ย กั บ
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทํางานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่กาํ หนด
ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Safety Behavior

Safety Culture Factors
ผูบ้ ริ หารสูงสุดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย (Top management commitment to safety)
การรับรู้ระเบียบปฏิบตั ิ/กฎระเบียบด้านความปลอดภัย (Safety procedure/ Rules for safety)
ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัย (Safety of employee competence)
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบความปลอดภัย (Priority of safety system)
การกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน (Clear roles and responsibilities)
ความร่ วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัย (Safety coordination)
การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย (Safety communication)
ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ (High priority to safety)
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย (Safety attitude)

Pearson Correlation
**

0.422
0.560**
0.462**
0.597**
0.461**
0.494**
0.522**
0.602**
0.645**

Sig. (2-tailed)

0.002
0.000
0.001
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

N

52
52
52
52
52
52
52
52
52

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ความปลอดภั ย ในการทํ า งานของแรงงานอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05

จากข้ อ มู ล ใน ตารางที่ 2 สามารถสรุ ป ผลการ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้ ว่า ยอมรั บ H 1 นั่ น คื อ ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรมความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
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ตารางที่ 3 ลําดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Safety Behavior
Safety Culture Factors
1) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย (Safety attitude)
2) ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ (High priority to safety)
3) ตระหนักถึงความสําคัญของระบบความปลอดภัย (Priority of safety system)
4) การรับรู้ระเบียบปฏิบตั ิ/กฎระเบียบด้านความปลอดภัย (Safety procedure/ Rules for safety)
5) การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย (Safety communication)
6) ความร่ วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัย (Safety coordination)
7) ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัย (Safety of employee competence)
8) การกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน (Clear roles and responsibilities)
9) ผูบ้ ริ หารสูงสุดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย (Top management commitment to safety)

Pearson Correlation

0.645**
0.602**
0.597**
0.560**
0.525**
0.494**
0.462**
0.461**
0.422**

5) การสื่ อ สารในเรื่ อ งความปลอดภัยมี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในระดับ สู ง ที่
ระดับความสัมพันธ์ 0.525
6) ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรด้ า นความปลอดภั ย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.494
7) ขี ด ความสามารถทางด้ า นการเรี ยนรู ้ เ รื่ องความ
ปลอดภัยมี ค วามสัมพัน ธ์ทางบวกกับ พฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.462
8) การกํา หนดบทบาทและหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่
ชัด เจนมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.461
9) ผูบ้ ริ ห ารสู งสุ ดมี ส่ ว นร่ ว มในเรื่ องความปลอดภัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.422

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการ
ทํางานของแรงงานมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติและนํามาลําดับ ความสัม พัน ธ์ โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
1) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ทางบวก
กั บ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในระดั บ สู งที่ ร ะดั บ
ความสัมพันธ์ 0.645
2) ให้ความสําคัญ กับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.602
3) ตระหนักถึ งความสําคัญของระบบความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
ระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.597
4) การรั บ รู ้ ร ะเบี ยบปฏิ บั ติ / กฎระเบี ยบด้ า นความ
ปลอดภัยมี ค วามสัมพัน ธ์ทางบวกกับ พฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.560
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5. สรุปผล

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของแรงงาน
เป็ นพฤติกรรมในการทํางานที่เกิดขึ้นจากตัวแรงงานเอง
โดยสามารถสังเกตจากพฤติกรรมในการทํางานนั้นๆ ซึ่ ง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้า นวัฒ นธรรมความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัย ในการทํ า งานของแรงงานอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 4
9) ผู้บริ หารสู งสุ ดมีส่วน
ร่ วมในเรื่องความ
ปลอดภัย
(Top management
commitment to safety)
1) ทัศนคติด้าน
ความปลอดภัย
(Safety attitude)
2) ให้ ความสํ าคัญกับ
ความปลอดภัยเป็ น
อันดับต้ นๆ (High
priority to safety)

ปัจจัยด้ านวัฒนธรรมความปลอดภัย
(Safety Culture Factors)
1) ทัศนคติด้านความปลอดภัย (Safety attitude)
2) ให้ ความสํ าคัญกับความปลอดภัย
เป็ นอันดับต้ นๆ (High priority to safety)
3) ตระหนักถึงความสํ าคัญของระบบ
ความปลอดภัย (Priority of safety system)

8) การกําหนดบท
7) ขีดความสามารถทาง
บาทและหน้ าที่ความ
ด้ านการเรียนรู้ เรื่องความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน
ปลอดภัย (Safety of
(Clear roles and
employee competence)
responsibilities)
6) ความร่ วมมือ
ของบุคลากรด้ าน
ความปลอดภัย
พฤติกรรม
(Safety coordination)

ความปลอดภัย
ในการทํางาน
(Safety Behavior)

3) ตระหนักถึงความสํ าคัญของ
ระบบความปลอดภัย
(Priority of safety system)

พฤติกรรม
ความปลอดภัย
ในการทํางาน
(Safety Behavior)

5) การสื่ อสารในเรื่อง
ความปลอดภัย (Safety
communication)

4) การรับรู้ ระเบียบปฏิบัติ/
กฎระเบียบด้ านความปลอดภัย
(Safety procedure/Rules for safety)

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และจากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการ
ทํางานของแรงงานซึ่งสามารถนํามาลําดับความสัมพันธ์
สูงสุด 3 อันดับแรก ดังแสดงในรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 ลําดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยที่ มีความสัมพันธ์สูงสุ ด 3 อันดับแรกกับ
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการทํางานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ดัง นั้น จากผลการวิจัย ในครั้ งนี้ พบว่า ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทํา งานของแรงงานอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งมี
ความสั ม พั น ธ์ ใ นทางบวก โดยทั ศ นคติ ด้ า นความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสู งสุ ด ซึ่ ง
สอ ด ค ล้ อ งกั บ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง Schein (1991) ที่ พ บ ว่ า
ทัศนคติเป็ นระดับชั้นที่ อยู่ลึกที่ สุดซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการ
รับรู ้และพฤติกรรมในการทํางาน สามารถบ่งชี้ให้รู้วา่ ตัว
แรงงานเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด หรื อ
มองเห็นความสําคัญของความปลอดภัยอยูใ่ นระดับไหน
ลําดับรองลงมา คื อ ให้ค วามสําคัญ กับ ความปลอดภัย
เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ ซึ่ งผู ้ วิ จั ย คาดว่ า การที่ บ ริ ษั ท ให้
ความสําคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ จะเป็ น
การเสริ มสร้างและส่ งผลให้แรงงานมี พฤติ กรรมความ
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