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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมความปลอดภยักบัพฤติกรรม

ความปลอดภยัในการท างานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มหัวหน้างานท่ีปฏิบัติงานในบริษทัอุตสาหกรรมก่อสร้างในจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา โดยค านวณตวัอยา่งจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 52 คน ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์
สหสมัพนัธ์ (Correlation Analyze) ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้จากผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นวฒันธรรมความปลอดภยั ไดแ้ก่ ทศันคติดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงานสูงสุดท่ีระดบัความสัมพนัธ์ 0.645 ดงันั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการวิจยั
น้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภยัในการท างานให้แก่แรงงาน โดยกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่ม
หวัหนา้งานตอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรบเร่ืองความปลอดภยัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานเดิมและผูท่ี้เพ่ิงเขา้มาปฏิบติังานใหม่ จดัให้
มีบอร์ดแสดงสถิติสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุแสดงใหเ้ห็นวา่สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุนั้นมาจากตวัผูป้ฏิบติังานเอง 
ส่งผลใหผู้ป้ฏิบติังานมีทศันคติดา้นความปลอดภยัท่ีดีและสามารถปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 
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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 statis tic 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. บทน า 
 ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการจ้างงาน
และมีการใช้ เ งินลง ทุน เ ป็น จ านวนมาก  เพื่ อ ให้
อุ ตสาหกรรมสามารถด า เ นินการไปได้อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน แต่ในทางกลบักนัแรงงานให้
ความส าคัญกับความปลอดภยัในการท างานน้อยมาก 
รวมถึงความปลอดภยัขั้นพ้ืนฐานในงานอุตสาหกรรม

การก่อสร้างยงัถูกละเลยและขาดการเอาใจใส่จากกลุ่ม
ผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งจริงจงั ซ่ึง
จากสถิติอตัราการประสบอนัตรายต่อลูกจา้ง 1,000 ราย 
ปี พ.ศ. 2559 พบว่า กิจการการก่อสร้างมีอัตราการ
ประสบอนัตรายสูงสุด เม่ือเทียบกบักิจการประเภทอ่ืนๆ 
[1] ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 อตัราการประสบอนัตรายต่อลูกจา้ง 1,000 ราย จ าแนกตามหมวดกิจการ ปี พ.ศ. 2559 

 
 จากผลงานวจิยัท่ีผา่นมา [2] ผูว้ิจยัพบวา่ สาเหตุหลกั
ของอุบติัเหตุในการท างานเกิดจากตวัแรงงานเอง ท่ียงั
ขาดความรู้ ขาดความเขา้ใจในการใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองมือ
และเคร่ืองจกัร อีกทั้งยงัขาดจิตส านึกดา้นความปลอดภยั
ในการท างานอย่างถูกต้องและปลอดภยั ดังนั้นการท่ี
แรงงานจะสามารถเลือกหรือตดัสินใจในการท างานได้
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยันั้นไม่ไดเ้พียงแต่มีกฎระเบียบ
หรือระเบียบปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงตวัผูป้ฏิบติังานเองจะตอ้งเป็น
ผูก้  าหนดวา่จะเลือกท างานตามกฎระเบียบหรือระเบียบ
ปฏิบัติหรือไม่ เพราะเร่ืองความปลอดภัยเป็นส่ิงท่ี
แรงงานจะตอ้งมีความตระหนกัดว้ยตวัของตวัเอง การท่ี
แรงงานจะท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยันั้น ตอ้ง
ค านึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้น โดยท่ีปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ความปลอดภยันั้นเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากปัจจยัหน่ึง ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์โดยตรงกบัพฤติกรรมในการท างานของ
แรงงาน เพราะวฒันธรรมความปลอดภยั  คือ ระบบของ
การกระท า ระบบของความเช่ือและค่านิยมร่วมกัน
รวมทั้งวิธีการท างานและลกัษณะของสัมพนัธภาพของ
สมาชิกภายในองค์กรท่ีสืบทอดกันมาจนเกิดเป็น
พฤติกรรมท่ีคุน้เคยภายในกลุ่มสมาชิก ซ่ึงสามารถช้ีน า
ผลของการกระท าและความคาดหวงัภายในกลุ่มสมาชิก 
ดังนั้ นทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือ
องค์กรขนาดใหญ่ เป็นองค์กรภาครัฐบาลหรือองค์กร
ภาคเอกชน ต่างล้วนมีวฒันธรรมความปลอดภัยของ
องค์กรทั้ งส้ิน ซ่ึงกลุ่มหัวหน้างานและผู ้ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องทุกๆ ฝ่าย ต้องร่วมมือกันในการก าหนด
เป้าหมายการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัใหช้ดัเจน 

Business Category Number of employees Number of accidents Rate per 1,000 person 
การก่อสร้าง 434,824 8,149 18.74 
ผลิตภณัฑจ์ากแร่อโลหะ 165,128 2,219 13.44 
ผลิตประกอบยานพาหนะ 555,559 5,821 10.48 
ผลิตส่ิงทอถกั เคร่ืองประดบั 435,187 3,498 8.04 
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ 134,349 875 6.51 
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โดยให้ความปลอดภัยเป็นส่ิงส าคัญหลักอันน ามาซ่ึง
ความปลอดภยัสูงสุดในการท างานของแรงงานต่อไป 
 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 

2. ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1 ทฤษฎสีาเหตุการเกดิอุบัตเิหตุ 
 Heinrich [3] ไดศึ้กษาถึงสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ
อย่างจริงจังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลจากการ
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุท่ี
ส าคญัในการปฏิบติังานได ้3 ประการดงัน้ี (1) สาเหตุท่ี
เกิดจากคน (Human Causes) มีจ านวนสูงท่ีสุด คือ ร้อย
ละ 88 ของการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง เช่น การท างานท่ีไม่
ถูกตอ้ง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบ
เส่ียงในการท างาน เป็นตน้ (2) สาเหตุท่ีเกิดจากความ
ผิดพลาดของเคร่ืองจกัร (Mechanical Failure) มีจ านวน
เพียงร้อยละ 10 ของการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง เช่น ส่วนท่ี
เ ป็นอันตรายของ เค ร่ืองจักรไ ม่ มี เค ร่ือง ป้องกัน 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช ารุดบกพร่อง 
รวมถึงการวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดลอ้ม
ในการท างานไม่ปลอดภยั เป็นตน้ (3) สาเหตุท่ีเกิดจาก
ดวงชะตา (Acts of God) มีจ านวนเพียงร้อยละ 2 ของ
การเ กิดอุบัติ เหตุ ทุกค ร้ัง เ ป็นสาเหตุ ท่ี เ กิด ข้ึนโดย
ธรรมชาตินอกเหนือการควบคุมได้ เช่น พายุ น ้ าท่วม 
ฟ้าผ่า เป็นตน้ ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัขา้งตน้ถูกเช่ือมโยง 
ได้รับการพัฒนาและตั้ งเป็นทฤษฎีโดมิโน ซ่ึงสรุป
สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุเป็น 2 ประการ (1) 

สาเหตุจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เป็น
สาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ คิดเป็นร้อยละ 85 ของ
การเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด (2) สาเหตุจากสภาพการณ์ท่ีไม่
ปลอดภยั (Unsafe Conditions) เป็นสาเหตุรองคิดเป็น
ร้อยละ 15 ของการเกิดอุบติัเหตุทั้งหมด เปรียบเสมือน
ตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู ่5 ตวัใกลก้นั ดงัแสดงในรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ล าดบัขั้นตอนการเกิดอุบติัเหตุเปรียบเทียบได้
เสมือนตวัโดมิโนท่ีเรียงกนัอยู ่5 ตวัใกลก้นั 
 
 โดมิโนตวัท่ี 1 ภูมิหลงัของคนและสภาพแวดลอ้ม 
(Ancestry and Social Environment) : ส่ิงถ่ายทอดจาก
บรรพชนและสภาพแวดลอ้มทางสังคม หมายถึง ความ
ใจร้อน ด้ือร้ัน ความโลภ และลกัษณะทางสันดานท่ีไม่
ตอ้งการอาจจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละ
คนได ้ในขณะเดียวกนัสภาพแวดลอ้มก็อาจจะท าให้เกิด
การพฒันาส่ิงต่างๆ ดงักล่าวข้ึนมา ซ่ึงอาจปนมาในรูป
ของการ รับ รู้  ก าร ศึกษา  ดั งนั้ นพัน ธุ กรรมและ
สภาพแวดลอ้มจึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความผิดปกติ
หรือความบกพร่องส่วนบุคคล โดมิโนตัวท่ี 2 ความ
บกพร่องผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) : ความ
ผิดปรกติ หมายถึง การท่ีมีคุณลกัษณะทางสันดานและ
ความประพฤติท่ีไม่ดีอาจกลายเป็นบุคคลท่ีชอบละเลย
ไม่สนใจต่อหลกัปฏิบติัเพ่ือความปลอดภยัซ่ึงจะท าให้
เกิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัยข้ึนมาบกพร่องส่วนบุคคล
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โด มิโนตัว ท่ี  3  ก ารกระท า ท่ี ไ ม่ปลอดภัย  ห รื อ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Act or Unsafe 
Condition: Mechanical or physical) : การกระท าหรือ
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ตวัอยา่งเช่น การยืนอยูใ่ตข้อง
หนักท่ีแขวนอยู่ การสตาร์ทเคร่ืองจักรโดยขาดการ
ตรวจสอบท่ีดี การชอบวิ่งในสถานท่ีท างาน การถอด
เคร่ืองก าบงัป้องกนัภยัออกจากเคร่ืองจกัร ฯลฯ ลว้นเป็น
การกระท าท่ีไม่ปลอดภัยอาจน ามาซ่ึงอุบัติ เหตุได ้
รวมทั้งสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของเคร่ืองจกัรและ
สภาพเป็นอนัตรายอ่ืนๆ เช่น เกียร์ท่ีไม่มีฝาครอบ แสง
สว่างท่ีไม่เพียงพอ นับว่าเป็นสาเหตุโดยตรงของ
อุบติัเหตุ โดมิโนตวัท่ี 4 อุบติัเหตุ (Accident) : อุบติัเหตุ 
หมายถึง เหตุการณ์ เช่น การหกลม้ การกระแทกโดย
วตัถุลอยมาจากท่ีอ่ืนเป็นอุบติัเหตุท่ีน ามาซ่ึงการบาดเจ็บ 
โดมิโนตวัท่ี 5 บาดเจ็บ (Injury) : การบาดเจ็บ เช่น ขา
หัก หัวแตก ฯลฯ เป็นการบาดเจ็บท่ีมีผลโดยตรงมาจาก
อุบติัเหตุ จากทฤษฎีโดมิโนจะเห็นวา่การเกิดอุบติัเหตุท่ี
เป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บจะเป็นผลเน่ืองมาจากการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึง
เป็นตวัโดมิโนในตวักลางของทั้งหมดเสมอ ดงันั้นการ
ป้องกนัอุบติัเหตุตามทฤษฎีโดมิโน นัน่คือ การตดัลูกโซ่
อุบติัเหตุ โดยการก าจดัโดมิโนตวัท่ี 3 ออกไป (ก าจดัการ
กระท าท่ีไม่ปลอดภัยและสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภัย) 
การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ซ่ึง
หากแกไ้ขป้องกนัท่ีโดมิโนตวัท่ี 1 (สภาพแวดลอ้มของ
สังคม) หรือตวัท่ี 2 (ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) 
เป็นเร่ืองท่ีแก้ไขได้ยาก เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและ
ปลูกฝังเป็นคุณสมบติัส่วนบุคคล ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่2 การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
เกิดอุบติัเหตุจึงควรขจดัออกไป 
 
2.2 ทฤษฏีการรับรู้ประสิทธิผลแห่งตน (Theory of 
Research Action) 

Albert Bandura [4] พบวา่คนเรานั้นมีกระบวนการ
เชิงปัญญาหรือกระบวนการความรู้ท่ีสามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาได ้โดยการคิดหรือการดูตวัอยา่งหรือ
การเรียนแบบมาจากผูอ่ื้น โดยก่อนท่ีคนเราจะแสดง
พฤติกรรมออกไปคนเราจะมีความคิดคาดหวงัเกิดข้ึน 
ซ่ึงการท่ีแรงงานจะมีพฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานท่ีดี จะตอ้งมีความรู้และมัน่ใจว่าตนเองสามารถ
กระท าการเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายได ้พฤติกรรม
ความปลอดภยัในการท างานประกอบดว้ย 4 ดา้นดงัน้ี 
(1) ด้านการปฏิบัติงาน หมายถึง การใช้ความรู้ ความ
เขา้ใจท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการท างานอยา่งเหมาะสม (2) ดา้น
การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ หมายถึง การใช้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการ
ผลิตไดอ้ย่างถูกตอ้ง (3) ดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง 
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีมีส่วนท าให้เกิดการ
กระท าและการแสดงออกในการปฏิบติังาน (4) ดา้นการ
จดัการ หมายถึง ขั้นตอน กฎระเบียบในการท างาน หรือ
นโยบายของบริษทัท่ีมีส่วนท าใหเ้กิดการกระท าและการ
แสดงออกในการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุปการท่ี
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แรงงานจะมีพฤติกรรมความปลอดภยัดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่
กับความรู้หรือข้อมูลและทัศนคติ ท่ี เ ก่ียวกับความ
ปลอดภยัและการส่งเสริมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3 Schein Model of Organizational Culture 
 

จากผลการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีผา่นมา 
ผูว้ิจัย พบว่าระดับของวฒันธรรม [5] แบ่งออกได ้         
3 ระดบัดงัน้ี (1) ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เป็นส่ิงท่ีสามารถ
เห็นไดง่้ายแต่ยากต่อการตีความหมาย (2) ค่านิยม เป็น
ส่ิงท่ีมนุษยแ์สดงออกอยา่งมีส านึกหรือรู้สึกตวั (3) ฐาน
คติ เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในองคก์รแสดงออกโดยไม่รู้ตวัซ่ึง
สะท้อนความเช่ือท่ีคิดว่าเป็นจริงโดยมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้และพฤติกรรม แบบตวัช้ีวดัระดบัวฒันธรรมไดถู้ก
น ามาประยกุตแ์ละปรับใชก้นัอยา่งแพร่หลายในงานวิจยั
ต่างๆ ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีความเ ก่ียวข้องกับด้านความ
ปลอดภยั โดยใชต้วัช้ีวดัระดบัวฒันธรรมของ Schein ซ่ึง
มีการน ามาพฒันา ปรับปรุงและประยกุต์ใช้จากนกัวิจยั
และนักทฤษฎีหลายท่าน [6-14] มีรายละเอียดดงัน้ี (1) 
ผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยั ความ
ปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีส าคัญมากหากผู ้บริหารไม่ได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัอยา่งจริงจงั จะท าให้
การพฒันาของวฒันธรรมความปลอดภยัในเชิงบวกหยดุ
ลง (2) การรับรู้ระเบียบปฏิบัติ/กฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย โดยในแต่ละขั้นตอนจะตอ้งระบุว่าจะท า
อย่างไรในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุท่ีไม่อาจคาดคิด ซ่ึงอาจ
ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกฎระเบียบท่ีมีอยู ่ดงัจะเห็นได้
ชดัส าหรับกฎระเบียบด้านความปลอดภยั ดงันั้นการ
ละเมิดขั้ นตอนกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเป็น
สัญญาณชดัเจนวา่วฒันธรรมความปลอดภยัอ่อนแอ (3) 
ขีดความสามารถทางดา้นการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยั 
การท่ีแรงงานจะมีพฤติกรรมท่ีปลอดภยัในการท างานได้
นั้นจะตอ้งมีขีดความสามารถทางดา้นความปลอดภยัท่ี
ถูกตอ้งและเหมาะสม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมาจากจิตส านึก
ดา้นความปลอดภยัตลอดเวลาในการปฏิบติังาน โดยการ
สร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยัท่ีดีจะมาจากการให้
ความรู้ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม สามารถปรับทศันคติของ
แรงงานและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีปลอดภยัได้
ในท่ีสุด (4) ตระหนักถึงความส าคัญของระบบความ
ปลอดภัย การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเ น่ือง ท่ีจะลดการ เ กิด อุบัติ เหตุในระหว่างการ
ปฏิบัติงานของแรงงาน นั่นคือการตระหนักและให้
ความส าคญักับระบบความปลอดภยัเท่าเทียมกับงาน

ช้ันที่ 1 
ช้ันที่ 2 

ช้ันที่ 3 

 

ระดบัช้ันที ่1 (ช้ันนอกสุด) 
ส่ิงทีม่นุษย์สร้างขึน้ 

1) ผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนร่วมในเร่ือง
ความปลอดภยั 
2)  ก า ร รั บ รู้ ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ /
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 
3) ขีดความสามารถทางด้านการ
เรียนรู้เร่ืองความปลอดภยั 
4) ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบ
ความปลอดภยั 

ระดบัช้ันที ่2 (ช้ันกลาง) ค่านิยม 
5) ก าหนดบทบาทและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน 
6) ความร่วมมือของแรงงานด้าน
ความปลอดภยั 
7) การส่ือสารในเร่ืองความปลอดภยั 
8) ให้ความส าคญักบัความปลอดภยั
เป็นอนัดบัตน้ๆ 

ระดบัช้ันที ่3 (ช้ันในสุด) ฐานคต ิ
9) ทศันคติดา้นความปลอดภยั 
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หลกัดา้นอ่ืนๆ (5) การก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกดว้ย
ความมุ่งมัน่และความตั้งใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ
ผกูพนั ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและยอมรับผลการ
กระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีทั้ งด้านผลดีและผลเสีย 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย (6) ความ
ร่วมมือของแรงงานดา้นความปลอดภยั แรงงานทุกคน
จะไม่รู้สึกหรือมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยั หาก
พวกเขาไม่ได้มี ส่วนร่วมในการระบุปัญหาความ
ปลอดภยั ซ่ึงความปลอดภยัเป็นเร่ืองท่ีแรงงานทุกๆ คน
ในองคก์รสามารถมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยั การ
มี ส่วนร่วมเ ร่ืองความปลอดภัย เ ป็นการส่ง เสริม
พฤติกรรมของแรงงานให้เห็นถึงความส าคญัของความ
ปลอดภยัอันจะน ามาซ่ึงวฒันธรรมความปลอดภยัท่ีดี
ขององคก์ร (7) การส่ือสารในเร่ืองความปลอดภยั การท่ี
สมาชิกในกลุ่มไดส่ื้อสารกนัเพ่ือตอ้งการทราบแนวคิด 
ทศันคติ ความเช่ือและขอ้คิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกคน
อ่ืนๆ  ดังนั้ นการ ส่ือสารภายในก ลุ่มสมา ชิก ท่ี มี
ประสิทธิภาพนั้ น ส่งผลให้องค์กรมีวฒันธรรมความ
ปลอดภยัท่ีดี (8) ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัเป็น
อันดับต้นๆ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นส่ิง
ส าคญัอนัดบัตน้ๆ ท่ีกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มหัวหน้างาน
ตอ้งค านึงถึงเป็นอนัดบัแรกๆ เพราะความปลอดภยัเป็น
หัวใจหลกัในการปฏิบัติงาน ซ่ึงความปลอดภยัจะช่วย
ลดความสูญเสียอันเกิดจากการบาดเจ็บ ทรัพย์สิน
เสียหายและ กระบวนการผลิตหยุดชะงักลง เป็นการ
สร้างกรอบท่ีเป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน ส่งผลให้
เกิดการปรับปรุง พัฒนาและสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังาน โดยสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดวฒันธรรมความ
ปลอดภัยท่ีดีในองค์กรข้ึน (9) ทัศนคติด้านความ

ปลอดภยั เป็นความคิดเห็นของบุคคลต่อเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่เขาคิดอย่างไรกบั
เร่ืองนั้น ดงันั้นทศันคติดา้นความปลอดภยัก็คือ ความ
คิดเห็นของแรงงานต่อความปลอดภยั โดยส่งสัญญาณ
ให้รู้วา่เขาเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด
หรือมองเห็นความส าคญัของความปลอดภยัอยูใ่นระดบั
ไหน โดยกลุ่มผูบ้ริหารและกลุ่มหัวหน้างานเป็นผูท่ี้มี
บทบาทมากในเร่ืองการเสริมสร้างทัศนคติด้านความ
ปลอดภยัท่ีดีให้แก่แรงงานเพราะเป็นผูท่ี้มีความใกลชิ้ด
กบัแรงงานก่อสร้างมากท่ีสุด ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่ม
หวัหนา้งานท่ีปฏิบติังานในบริษทัอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เฉพาะท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 60 คน โดย
ค านวณตวัอย่างจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ [15] ได้
ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 52 คน ตามสูตรการค านวณ
ดงัต่อไปน้ี 
 

n = 
N 

1 + Ne2 

 
เม่ือ  

n = จ านวนตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้0.05 
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แทนค่าในสูตร 

n = 
N 

1 + Ne2 

 = 
60 

1 + 60 (0.05)2 

 = 52.17     =     52     คน 
 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่ม
หัวหน้างาน  จ านวน 52 คน โดยท าการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
ซ่ึงมีความใกลชิ้ดกบัแรงงานมากท่ีสุด สามารถท่ีจะตอบ
ค าถามในส่วนของแรงงานและระบบความปลอดภยัท่ีมี
ในบริษทัไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ข้อมูล แบบสอบถามมีจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย         
3 ตอน โดยแบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอนน้ี ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษาขอ้มูลจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัต่างๆ 
ท่ี เ ก่ียวข้องเ พ่ือท าการสร้างแบบสอบถาม ซ่ึงใน
แบบสอบถามแต่ละส่วนท่ีสร้างข้ึนนั้นจะออกแบบให้
ครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีตั้งไวข้า้งตน้โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี ตอนท่ี 1 ค าถามของแบบสอบถามเป็น
การสอบถามถึงลักษณะข้อมูลเ บ้ืองต้นของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามจะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดบัของปัจจยัดา้น
วฒันธรรมความปลอดภัย ซ่ึงแบบสอบถามเป็นการ
สอบถามความคิดเห็นจากเห็นด้วยมากท่ีสุดจนถึงไม่
เห็นดว้ยเลย ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นวฒันธรรมความ

ปลอดภัยทั้ งหมด 9 ปัจจัย และตอนท่ี 3 ลักษณะ
แบบสอบถามจะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scales) 5 ระดบัของพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของแรงงาน โดยเป็นการสอบถามเก่ียวกบั
ระดับในการปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานจากมากท่ีสุดไปจนถึงน้อยท่ีสุด ประกอบด้วย
พฤติกรรมความปลอดภยัทั้ง 4 ดา้น 
 
3.3 การประเมนิคุณภาพของเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั  

ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือดงัน้ี (1) ความเท่ียงตรง (Validity) ผูว้ิจยัน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีศึกษา (2) 
ความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนมาและปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปท าการทดสอบกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในบริษทัอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ
วา่ค าถามสามารถส่ือความหมายตรงตามความตอ้งการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนั้นน ามาทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ไดค้่าระดบั
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.96 ถือไดว้า่อยู่
ในระดบัดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปศึกษากบักลุ่มตวัอยา่งจริงได ้
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analyze) 

เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามและ
ลงรหัสข้อมูลแล้ว จากนั้ นก็ท าการประมวลผลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS มา
ท าการวเิคราะห์ผล โดยความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้น
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วฒันธรรมความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสถิติ
วิเคราะห์ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation 
Analyze) เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างโดย
ผ่านเทคนิคทางสถิติวิเคราะห์ไปหาขอ้สรุปเก่ียวกบัค่า
ของประชากร เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามในแต่ละสมมติฐานท่ีก าหนด
ว่าตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ โดยผูว้ิจัย
จะใช้สถิติดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
H0: ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน

ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
H1: ปัจจัย ท่ี มีด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 
 
4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง ปัจจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ีก าหนด
ไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

Safety Culture Factors 
Safety Behavior 

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 

ผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยั 0.422** 0.002 52 
การรับรู้ระเบียบปฏิบติั/กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 0.560** 0.000 52 
ขีดความสามารถทางดา้นการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยั 0.462** 0.001 52 
ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบความปลอดภยั 0.597** 0.000 52 
การก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 0.461** 0.001 52 
ความร่วมมือของบุคลากรดา้นความปลอดภยั 0.494** 0.000 52 
การส่ือสารในเร่ืองความปลอดภยั 0.522** 0.000 52 
ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัตน้ๆ 0.602** 0.000 52 
ทศันคติดา้นความปลอดภยั 0.645** 0.000 52 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 จากข้อมูลในตาราง ท่ี  2 สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า ยอมรับ H1 นั่นคือ ปัจจัยด้าน
วฒันธรรมความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท างานของแรงงานอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 
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ตารางที ่3 ล าดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

Safety Culture Factors Safety Behavior 
Pearson Correlation 

1) ทศันคติดา้นความปลอดภยั 0.645** 
2) ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัตน้ๆ 0.602** 
3) ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบความปลอดภยั 0.597** 
4) การรับรู้ระเบียบปฏิบติั/กฎระเบียบดา้นความปลอดภยั 0.560** 
5) การส่ือสารในเร่ืองความปลอดภยั 0.525** 
6) ความร่วมมือของบุคลากรดา้นความปลอดภยั 0.494** 
7) ขีดความสามารถทางดา้นการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยั 0.462** 
8) การก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 0.461** 
9) ผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยั 0.422** 

 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของแรงงานมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและน ามาล าดับความสัมพนัธ์ โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี 
1) ทศันคติดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูง ท่ีระดับ
ความสมัพนัธ์ 0.645 
2) ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัเป็นอนัดบัตน้ๆ มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
ระดบัสูงท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.602 
3) ตระหนักถึงความส าคญัของระบบความปลอดภยัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
ระดบัสูงท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.597 
4) การรับรู้ระเบียบปฏิบัติ /กฎระเบียบด้านความ
ปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในระดบัสูงท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.560 

5) การส่ือสารในเร่ืองความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในระดับสูงท่ี
ระดบัความสมัพนัธ์ 0.525 
6) ความร่วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัยมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
ระดบัปานกลางท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.494 
7) ขีดความสามารถทางด้านการเรียนรู้เร่ืองความ
ปลอดภยัมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในระดบัปานกลางท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.462 
8) การก าหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภยัในระดบัปานกลางท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.461 
9) ผูบ้ริหารสูงสุดมีส่วนร่วมในเร่ืองความปลอดภยัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
ระดบัปานกลางท่ีระดบัความสมัพนัธ์ 0.422 
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5. สรุปผล 
 พฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของแรงงาน
เป็นพฤติกรรมในการท างานท่ีเกิดข้ึนจากตวัแรงงานเอง 
โดยสามารถสงัเกตจากพฤติกรรมในการท างานนั้นๆ ซ่ึง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานของแรงงานอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
 
รูปที ่4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรมความ
ปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการท างานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
 และจากความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของแรงงานซ่ึงสามารถน ามาล าดบัความสัมพนัธ์
สูงสุด 3 อนัดบัแรก ดงัแสดงในรูปท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่5 ล าดบัความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นวฒันธรรม
ความปลอดภยัท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด 3 อนัดบัแรกกบั
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 
 ดังนั้ นจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี พบว่า ปัจจัยด้าน
วฒันธรรมความปลอดภยักบัพฤติกรรมความปลอดภยั
ในการท างานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยทัศนคติด้านความ
ปลอดภยัมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัใน
การท างานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสูงสุด ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ Schein (1991) ท่ีพบว่า 
ทศันคติเป็นระดบัชั้นท่ีอยู่ลึกท่ีสุดซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้และพฤติกรรมในการท างาน สามารถบ่งช้ีให้รู้วา่ตวั
แรงงานเขา้ใจเร่ืองความปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด หรือ
มองเห็นความส าคญัของความปลอดภยัอยูใ่นระดบัไหน 
ล าดับรองลงมา คือ ให้ความส าคญักับความปลอดภัย
เ ป็นอันดับต้นๆ ซ่ึงผู ้วิจัยคาดว่าการ ท่ีบ ริษัทให้
ความส าคญักับความปลอดภยัเป็นอนัดบัตน้ๆ จะเป็น
การเสริมสร้างและส่งผลให้แรงงานมีพฤติกรรมความ

5) การส่ือสาร 
ในเร่ือง 

ความปลอดภัย 

 

1) ทัศนคติด้าน 
ความปลอดภัย 

2) ให้ความส าคัญ 
กับความปลอดภัย
เป็นอันดบัต้นๆ 

9) ผู้บริหารสูงสุดมี
ส่วนร่วมในเร่ือง 
ความปลอดภัย 

7) ขีดความสามารถ
ทางด้านการเรียนรู้
เร่ืองความปลอดภัย 

3) ตระหนักถึง
ความส าคัญของ 

ระบบความปลอดภัย 

8) การก าหนดบทบาท
และหน้าที่ความ

รับผดิชอบที่ชัดเจน 

6) ความร่วมมือ 
ของบุคลากรด้าน
ความปลอดภัย 

พฤติกรรม 
ความปลอดภยั 
ในการท างาน 

4) การรับรู้ระเบียบ
ปฏิบัติ/กฎระเบียบ 
ด้านความปลอดภัย 

3) ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบความปลอดภัย 

1) ทัศนคติด้านความปลอดภัย 

2)  ใ ห้ความส าคัญกับความ
ปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ 

ปัจจัยด้าน 
วฒันธรรมความปลอดภัย 

พฤตกิรรมความ
ปลอดภัย 
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ปลอดภยัในการท างานท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพได ้
และล าดบัสุดทา้ย คือ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบ
ความปลอดภยั ซ่ึงผูว้ิจยัคาดวา่บริษทัท่ีเห็นความส าคญั
กบัความปลอดภยัเท่าเทียมกบัการท างานดา้นอ่ืนๆ และ
บริษทัมีแผนการจดัการเร่ืองความปลอดภยัให้ส าหรับ
แรงงานอยา่งเพียงพอจะส่งผลใหส้ามารถลดจ านวนคร้ัง
ในการเกิดอุบัติเหตุในการท างานได้ อันจะน ามาซ่ึง
ความปลอดภยัในการท างาน 
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