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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรม
ความปลอดภัย ในการทางานของแรงงานอุตสาหกรรมก่ อสร้ าง ผูว้ ิจัย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มหัวหน้างานที่ ปฏิ บัติงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมก่อสร้ างในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยคานวณตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 52 คน ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analyze) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้ จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัย ได้แก่ ทัศนคติดา้ นความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของแรงงานสูงสุดที่ระดับความสัมพันธ์ 0.645 ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจยั
นี้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริ มสร้ างความปลอดภัยในการทางานให้แก่แรงงาน 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. บทนา

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

ปั จจุ บัน ธุ ร กิ จ อุต สาหกรรมก่ อสร้ า งมี การจ้างงาน
และมี ก ารใช้ เ งิ นลงทุ น เป็ น จ านวนมาก เพื่ อ ให้
อุ ต สาหกรรมสามารถด าเนิ นการไปได้ อ ย่ า ง มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกันแรงงานให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยในการทางานน้อ ยมาก
รวมถึ งความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในงานอุตสาหกรรม

ตารางที่ 1 อัตราการประสบอันตรายต่อลูกจ้าง 1,000 ราย จาแนกตามหมวดกิจการ 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 ที่ผา่ นมา [2] ผูว้ ิจยั พบว่า สาเหตุหลัก
ของอุบตั ิเหตุในการทางานเกิ ดจากตัวแรงงานเอง ที่ ยงั
ขาดความรู ้ ขาดความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เครื่ องมือ
และเครื่ องจักร อีกทั้งยังขาดจิตสานึกด้านความปลอดภัย
ในการท างานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ดัง นั้นการที่
แรงงานจะสามารถเลือกหรื อตัดสิ นใจในการทางานได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้นไม่ได้เพียงแต่มีกฎระเบียบ
หรื อระเบียบปฏิบตั ิที่ดี ซึ่งตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเองจะต้องเป็ น
ผูก้ าหนดว่าจะเลือกทางานตามกฎระเบี ยบหรื อระเบียบ
ปฏิ บัติ ห รื อไม่ เพราะเรื่ องความปลอดภัย เป็ นสิ่ ง ที่
แรงงานจะต้องมีความตระหนักด้วยตัวของตัวเอง การที่
แรงงานจะทางานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยนั้น ต้อง
คานึ งถึงปั จจัยหลายๆ ด้าน โดยที่ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยนั้นเป็ นปั จจัยที่สาคัญมากปั จจัยหนึ่ ง 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

ความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมในการทางานของ
แรงงาน เพราะวัฒนธรรมความปลอดภัย คือ ระบบของ
การกระท า ระบบของความเชื่ อ และค่ า นิ ย มร่ ว มกัน
รวมทั้งวิธีการทางานและลักษณะของสัมพันธภาพของ
สมาชิ ก ภายในองค์ ก รที่ สื บ ทอดกั น มาจนเกิ ด เป็ น
พฤติกรรมที่คุน้ เคยภายในกลุ่มสมาชิก ซึ่ งสามารถชี้ นา
ผลของการกระทาและความคาดหวังภายในกลุ่มสมาชิก
ดัง นั้ นทุ ก องค์ ก รไม่ ว่า จะเป็ นองค์ ก รขนาดเล็ ก หรื อ
องค์กรขนาดใหญ่ เป็ นองค์กรภาครั ฐบาลหรื อองค์กร
ภาคเอกชน ต่ า งล้ว นมี ว ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย ของ
องค์ ก รทั้ง สิ้ น ซึ่ งกลุ่ ม หั ว หน้า งานและผู ้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ย วข้อ งทุ ก ๆ ฝ่ าย ต้อ งร่ วมมื อ กั น ในการก าหนด
เป้ าหมายการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัยให้ชดั เจน
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โดยให้ค วามปลอดภัย เป็ นสิ่ ง ส าคัญ หลัก อัน น ามาซึ่ ง
ความปลอดภัยสูงสุดในการทางานของแรงงานต่อไป
การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ กษาความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งปั จจั ย ด้ า นวัฒ นธรรมความปลอดภั ย กั บ
พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

สาเหตุจากการกระทาที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts) เป็ น
สาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 85 ของ
การเกิดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด (2) สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่
ปลอดภัย (Unsafe Conditions) เป็ นสาเหตุรองคิดเป็ น
ร้อยละ 15 ของการเกิ ดอุบตั ิเหตุท้ งั หมด เปรี ยบเสมือน
ตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั ดังแสดงในรู ปที่ 1

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีสาเหตุการเกิดอุบัตเิ หตุ
Heinrich [3] ได้ศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ
อย่างจริ งจังในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ผลจากการ
ศึ ก ษาวิจัยสามารถสรุ ปสาเหตุข องการเกิ ดอุ บัติ เหตุ ที่
สาคัญในการปฏิบตั ิงานได้ 3 ประการดังนี้ (1) สาเหตุที่
เกิดจากคน (Human Causes) มีจานวนสู งที่สุด คือ ร้อย
ละ 88 ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง เช่น การทางานที่ไม่
ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบ
เสี่ ยงในการทางาน เป็ นต้น (2) สาเหตุที่เกิดจากความ
ผิดพลาดของเครื่ องจักร (Mechanical Failure) มีจานวน
เพียงร้อยละ 10 ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง เช่น ส่ วนที่
เป็ นอั น ตรายของเครื่ องจั ก รไม่ มี เ ครื่ องป้ องกั น
เครื่ องจักร เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ต่างๆ ชารุ ดบกพร่ อง
รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อม
ในการทางานไม่ปลอดภัย เป็ นต้น (3) สาเหตุที่เกิดจาก
ดวงชะตา (Acts of God) มีจานวนเพียงร้อยละ 2 ของ
การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ทุ ก ครั้ งเป็ นสาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ นโดย
ธรรมชาติ นอกเหนื อการควบคุ มได้ เช่ น พายุ น้ าท่ ว ม
ฟ้ าผ่า เป็ นต้น ซึ่ งผลการศึ กษาวิจยั ข้างต้นถูกเชื่ อมโยง
ได้รั บ การพัฒ นาและตั้ง เป็ นทฤษฎี โ ดมิ โ น ซึ่ งสรุ ป
สาเหตุสาคัญของการเกิ ดอุบัติเหตุ เป็ น 2 ประการ (1)

รู ปที่ 1 ลาดับขั้นตอนการเกิดอุบตั ิเหตุเปรี ยบเที ยบได้
เสมือนตัวโดมิโนที่เรี ยงกันอยู่ 5 ตัวใกล้กนั
โดมิ โนตัวที่ 1 ภูมิหลังของคนและสภาพแวดล้อม
(Ancestry and Social Environment) : สิ่ งถ่ายทอดจาก
บรรพชนและสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ความ
ใจร้อน ดื้อรั้น ความโลภ และลักษณะทางสันดานที่ ไม่
ต้องการอาจจะถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของแต่ละ
คนได้ ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็อาจจะทาให้เกิด
การพัฒนาสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวขึ้ นมา ซึ่ งอาจปนมาในรู ป
ของการรั บรู ้ การ ศึ กษา ดั ง นั้ นพั น ธุ กรรมแล ะ
สภาพแวดล้อมจึ งเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความผิดปกติ
หรื อ ความบกพร่ อ งส่ ว นบุ ค คล โดมิ โ นตัว ที่ 2 ความ
บกพร่ องผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) : ความ
ผิดปรกติ หมายถึง การที่ มีคุณลักษณะทางสันดานและ
ความประพฤติที่ไม่ดีอาจกลายเป็ นบุคคลที่ ชอบละเลย
ไม่สนใจต่อหลักปฏิ บตั ิเพื่อความปลอดภัยซึ่ งจะทาให้
เกิดการกระทาที่ไม่ปลอดภัยหรื อมีส่วนร่ วมในการสร้าง
สภาพการณ์ ที่ ไ ม่ ปลอดภัยขึ้ น มาบกพร่ อ งส่ ว นบุ ค คล
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โดมิ โ นตั ว ที่ 3 การ กระท าที่ ไ ม่ ป ลอ ดภั ย หรื อ
สภาพแวดล้อมที่ ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act or Unsafe
Condition: Mechanical or physical) : การกระทาหรื อ
สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การยืนอยูใ่ ต้ของ
หนัก ที่ แ ขวนอยู่ การสตาร์ ท เครื่ อ งจัก รโดยขาดการ
ตรวจสอบที่ ดี การชอบวิ่งในสถานที่ ทางาน การถอด
เครื่ องกาบังป้ องกันภัยออกจากเครื่ องจักร ฯลฯ ล้วนเป็ น
การกระท าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย อาจน ามาซึ่ งอุ บัติ เ หตุ ไ ด้
รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเครื่ องจักรและ
สภาพเป็ นอันตรายอื่นๆ เช่ น 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 เหตุก ารณ์ เช่ น การหกล้ม การกระแทกโดย
วัตถุลอยมาจากที่อื่นเป็ นอุบตั ิเหตุที่นามาซึ่ งการบาดเจ็บ
โดมิโนตัวที่ 5 บาดเจ็บ (Injury) : การบาดเจ็บ เช่น ขา
หัก หัวแตก ฯลฯ เป็ นการบาดเจ็บที่มีผลโดยตรงมาจาก
อุบตั ิเหตุ จากทฤษฎีโดมิโนจะเห็นว่าการเกิดอุบตั ิเหตุที่
เป็ นผลให้เ กิ ด การบาดเจ็ บ จะเป็ นผลเนื่ อ งมาจากการ
กระทาที่ไม่ปลอดภัยหรื อสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ ง
เป็ นตัวโดมิโนในตัวกลางของทั้งหมดเสมอ ดังนั้นการ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุตามทฤษฎีโดมิโน นัน่ คือ การตัดลูกโซ่
อุบตั ิเหตุ โดยการกาจัดโดมิโนตัวที่ 3 ออกไป (กาจัดการ
กระท าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย และสภาพการณ์ ที่ ไ ม่ ปลอดภัย )
การบาดเจ็บหรื อความเสี ยหายก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
หากแก้ไขป้ องกันที่โดมิโนตัวที่ 1 (สภาพแวดล้อมของ
สังคม) หรื อตัวที่ 2 (ความบกพร่ องผิดปกติของบุคคล)
เป็ นเรื่ อ งที่ แ ก้ไ ขได้ย าก เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
ปลูกฝังเป็ นคุณสมบัติส่วนบุคคล ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2 การกระทาที่ไม่ปลอดภัยเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้
เกิดอุบตั ิเหตุจึงควรขจัดออกไป
2.2 ทฤษฏี การรั บรู้ ประสิ ท ธิ ผลแห่ งตน (Theory of
Research Action)
Albert Bandura [4] พบว่าคนเรานั้นมีกระบวนการ
เชิ ง ปั ญ ญาหรื อ กระบวนการความรู ้ ที่ ส ามารถแสดง
พฤติกรรมออกมาได้ โดยการคิ ดหรื อการดูตวั อย่างหรื อ
การเรี ย นแบบมาจากผูอ้ ื่ น โดยก่ อ นที่ ค นเราจะแสดง
พฤติกรรมออกไปคนเราจะมีความคิ ดคาดหวังเกิ ดขึ้ น
ซึ่ งการที่ แรงงานจะมี พฤติ กรรมความปลอดภัยในการ
ทางานที่ ดี จะต้องมี ความรู ้และมัน่ ใจว่าตนเองสามารถ
กระทาการเกี่ ยวกับการป้ องกันอันตรายได้ พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทางานประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้
(1) ด้านการปฏิ บัติง าน หมายถึ ง การใช้ความรู ้ ความ
เข้าใจที่มีอยูไ่ ปใช้ในการทางานอย่างเหมาะสม (2) ด้าน
การใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ หมายถึง การใช้
เครื่ องมือ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตได้อย่างถูกต้อง (3) ด้านสภาพแวดล้อม หมายถึ ง
สภาพแวดล้อ มในการท างานที่ มี ส่ ว นท าให้ เ กิ ด การ
กระทาและการแสดงออกในการปฏิบตั ิงาน (4) ด้านการ
จัดการ หมายถึง ขั้นตอน กฎระเบียบในการทางาน หรื อ
นโยบายของบริ ษทั ที่มีส่วนทาให้เกิดการกระทาและการ
แสดงออกในการปฏิ บั ติ ง าน กล่ า วโดยสรุ ปการที่
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แรงงานจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยดี หรื อไม่ดีข้ ึนอยู่
กั บ ความรู ้ ห รื อข้ อ มู ล และทั ศ นคติ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยและการส่งเสริ มจากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3

รับรู ้และพฤติกรรม แบบตัวชี้วดั ระดับวัฒนธรรมได้ถูก
นามาประยุกต์และปรับใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานวิจยั
ต่ า งๆ ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งมี ค วามเกี่ ย วข้อ งกั บ ด้ า นความ
ปลอดภัย โดยใช้ตวั ชี้วดั ระดับวัฒนธรรมของ Schein ซึ่ ง
มีการนามาพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้จากนักวิจยั
และนักทฤษฎี หลายท่ าน [6-14] มี รายละเอียดดัง นี้ (1)
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย ความ
ปลอดภัย เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ มากหากผู ้บ ริ หารไม่ ไ ด้ใ ห้
ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยอย่างจริ งจัง จะทาให้
การพัฒนาของวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงบวกหยุด
ลง (2) การรั บ รู ้ ระเบี ยบปฏิ บัติ / กฎระเบี ย บด้านความ
ปลอดภัย โดยในแต่ล ะขั้นตอนจะต้อ งระบุ ว่าจะท า
อย่างไรในกรณี ที่เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่ไม่อาจคาดคิด ซึ่ งอาจ
ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกฎระเบียบที่มีอยู่ ดังจะเห็นได้
ชัดสาหรับ กฎระเบี ยบด้านความปลอดภัย ดังนั้นการ
ละเมิ ด ขั้น ตอนกฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภัย เป็ น
สัญญาณชัดเจนว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยอ่อนแอ (3)
ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู ้ เรื่ องความปลอดภัย
การที่แรงงานจะมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทางานได้
นั้นจะต้องมีขีดความสามารถทางด้านความปลอดภัยที่
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งมาจากจิตสานึ ก
ด้านความปลอดภัยตลอดเวลาในการปฏิบตั ิงาน โดยการ
สร้ างจิ ตสานึ กด้านความปลอดภัยที่ ดีจะมาจากการให้
ความรู ้ที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถปรับทัศนคติของ
แรงงานและแสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมที่ ปลอดภัยได้
ในที่ สุด (4) ตระหนักถึ ง ความสาคัญของระบบความ
ปลอดภัย การด าเนิ น การอย่า งเป็ นระบบและมี ค วาม
ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นระหว่ า งการ
ปฏิ บัติงานของแรงงาน นั่นคื อการตระหนักและให้
ความสาคัญ กับ ระบบความปลอดภัย เท่ าเที ย มกับงาน

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 เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ /
กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
3) ขี ด ความสามารถทางด้ า นการ
เรี ยนรู ้เรื่ องความปลอดภัย
4) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
ความปลอดภัย
ระดับชั้นที่ 2 (ชั้นกลาง) ค่ านิยม
5) กาหนดบทบาทและหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชดั เจน
6) ความร่ ว มมื อของแรงงานด้า น
ความปลอดภัย
7) การสื่อสารในเรื่ องความปลอดภัย
8) ให้ความสาคัญกับความปลอดภัย
เป็ นอันดับต้นๆ
ระดับชั้นที่ 3 (ชั้นในสุ ด) ฐานคติ
9) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย

รู ปที่ 3 Schein Model of Organizational Culture
จากผลการศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่ผา่ นมา
ผูว้ ิจัย พบว่าระดับ ของวัฒนธรรม [5] แบ่ งออกได้
3 ระดับดังนี้ (1) สิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็ นสิ่ งที่สามารถ
เห็นได้ง่ายแต่ยากต่อการตีความหมาย (2) ค่านิ ยม เป็ น
สิ่ งที่มนุษย์แสดงออกอย่างมีสานึ กหรื อรู ้สึกตัว (3) ฐาน
คติ เป็ นสิ่ งที่สมาชิกในองค์กรแสดงออกโดยไม่รู้ตวั ซึ่ ง
สะท้อนความเชื่ อที่ คิดว่าเป็ นจริ งโดยมีอิทธิ พลต่อการ
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หลักด้านอื่นๆ (5) การกาหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ชดั เจน ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกด้วย
ความมุ่งมัน่ และความตั้งใจที่จะปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความ
ผูกพัน ละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและยอมรับผลการ
กระท าในการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ท้ ัง ด้า นผลดี แ ละผลเสี ย
เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย (6) ความ
ร่ วมมือของแรงงานด้านความปลอดภัย แรงงานทุกคน
จะไม่รู้สึกหรื อมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย หาก
พวกเขาไม่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ วมในการระบุ ปั ญหาความ
ปลอดภัย ซึ่ งความปลอดภัยเป็ นเรื่ องที่แรงงานทุกๆ คน
ในองค์กรสามารถมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย การ
มี ส่ วนร่ วมเรื่ องความปลอดภั ย เป็ นการส่ งเสริ ม
พฤติกรรมของแรงงานให้เห็นถึงความสาคัญของความ
ปลอดภัยอันจะนามาซึ่ ง วัฒนธรรมความปลอดภัยที่ ดี
ขององค์กร (7) การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย การที่
สมาชิ กในกลุ่มได้สื่อสารกันเพื่อต้องการทราบแนวคิด
ทัศนคติ ความเชื่ อและข้อคิ ดเห็ นต่างๆ จากสมาชิ กคน
อื่ นๆ ดั ง นั้ นการสื่ อสารภายในกลุ่ ม สมาชิ กที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพนั้น ส่ ง ผลให้อ งค์ก รมี ว ฒ
ั นธรรมความ
ปลอดภัยที่ดี (8) ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ น
อัน ดับ ต้น ๆ ความปลอดภัย ในการปฏิ บั ติ ง านเป็ นสิ่ ง
สาคัญอันดับต้นๆ ที่ กลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มหัวหน้างาน
ต้องคานึ งถึงเป็ นอันดับแรกๆ เพราะความปลอดภัยเป็ น
หัวใจหลักในการปฏิ บัติงาน ซึ่ งความปลอดภัยจะช่วย
ลดความสู ญ เสี ย อัน เกิ ด จากการบาดเจ็ บ ทรั พ ย์สิ น
เสี ย หายและ กระบวนการผลิ ตหยุดชะงักลง เป็ นการ
สร้างกรอบที่เ ป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้
เกิ ด การปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและสร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยสามารถเชื่อมโยงให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย ที่ ดี ใ นองค์ก รขึ้ น (9) ทัศ นคติ ด้า นความ

ปลอดภัย เป็ นความคิ ดเห็ นของบุ คคลต่อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ งโดยเฉพาะ ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่าเขาคิดอย่างไรกับ
เรื่ องนั้น ดังนั้นทัศนคติดา้ นความปลอดภัยก็คือ ความ
คิดเห็ นของแรงงานต่อความปลอดภัย โดยส่ งสัญญาณ
ให้รู้วา่ เขาเข้าใจในเรื่ องความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
หรื อมองเห็นความสาคัญของความปลอดภัยอยูใ่ นระดับ
ไหน โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารและกลุ่มหัวหน้างานเป็ นผูท้ ี่ มี
บทบาทมากในเรื่ องการเสริ มสร้ างทัศ นคติ ด้านความ
ปลอดภัยที่ดีให้แก่แรงงานเพราะเป็ นผูท้ ี่มีความใกล้ชิด
กับแรงงานก่อสร้างมากที่สุด ดังแสดงในรู ปที่ 3

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีท่ าการศึกษา
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม
หัวหน้างานที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั อุตสาหกรรมก่อสร้าง
เฉพาะที่ กาลังดาเนิ นการก่อสร้าง จานวน 60 คน โดย
คานวณตัวอย่างจากสู ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ [15] ได้
ขนาดตัวอย่า งเท่ า กับ 52 คน ตามสู ต รการคานวณ
ดังต่อไปนี้
n

=

N
1 + Ne2

เมื่อ
n = จานวนตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05
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แทนค่าในสูตร
n

=

N
1 + Ne2

=

60
1 + 60 (0.05)2

=

52.17 = 52 คน

ปลอดภัย ทั้ง หมด 9 ปั จ จัย และตอนที่ 3 ลักษณะ
แบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประเมิ น ค่ า
(Rating Scales) 5 ระดับของพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของแรงงาน โดยเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับ
ระดับ ในการปฏิ บัติ พ ฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการ
ทางานจากมากที่ สุด ไปจนถึ งน้อ ยที่ สุด ประกอบด้วย
พฤติกรรมความปลอดภัยทั้ง 4 ด้าน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่ม
หั ว หน้ า งาน จ านวน 52
คน โดยท าการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
ซึ่งมีความใกล้ชิดกับแรงงานมากที่สุด สามารถที่จะตอบ
คาถามในส่วนของแรงงานและระบบความปลอดภัยที่มี
ในบริ ษทั ได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

3.3 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจัย น าแบบสอบถามไปท าการทดสอบคุ ณภาพ
เครื่ องมือดังนี้ (1) ความเที่ยงตรง (Validity) ผูว้ ิจยั นา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้ อหาที่ศึกษา (2)
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นมาและปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทาการทดสอบกับกลุ่ม
ตัวอย่างในบริ ษทั อุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบ
ว่าคาถามสามารถสื่ อความหมายตรงตามความต้องการ
ตลอดจนมีความเหมาะสมหรื อไม่ จากนั้นนามาทดสอบ
ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าระดับ
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.96 ถือได้วา่ อยู่
ในระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
และสามารถนาไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริ งได้

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ผู ้วิ จัย ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ
ข้อ มู ล แบบสอบถามมี จ านวน 1 ชุ ด ประกอบด้ว ย
3 ตอน โดยแบบสอบถามทั้งหมด 3 ตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาข้อมูลจากทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ท าการสร้ า งแบบสอบถาม ซึ่ งใน
แบบสอบถามแต่ละส่ วนที่ สร้างขึ้นนั้นจะออกแบบให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้ งั ไว้ขา้ งต้นโดยมี
รายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 คาถามของแบบสอบถามเป็ น
การสอบถามถึ ง ลัก ษณะข้อ มู ล เบื้ อ งต้น ของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามจะเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประเมินค่า (Rating Scales) 5 ระดับของปั จจัยด้าน
วัฒ นธรรมความปลอดภัย ซึ่ ง แบบสอบถามเป็ นการ
สอบถามความคิ ด เห็ น จากเห็ น ด้วยมากที่ สุด จนถึ ง ไม่
เห็นด้วยเลย ประกอบไปด้วยปั จจัยด้านวัฒนธรรมความ

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์
(Correlation Analyze)
เมื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและ
ลงรหั ส ข้อ มู ล แล้ว จากนั้น ก็ ท าการประมวลผลด้ว ย
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS มา
ทาการวิเคราะห์ผล โดยความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้าน
57

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2561
The Journal of Industrial Technology, Vol. 14, No. 2 May – August 2018

วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทางานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งจะทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสถิติ
วิเคราะห์ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ สหสัมพันธ์ (Correlation
Analyze) เป็ นการน าข้อมู ล ที่ ไ ด้จ ากกลุ่ม ตัว อย่า งโดย
ผ่านเทคนิ คทางสถิติวิเคราะห์ไปหาข้อสรุ ปเกี่ ยวกับค่า
ของประชากร เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตามในแต่ละสมมติฐานที่กาหนด
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ โดยผูว้ ิจัย
จะใช้ส ถิ ติดัง กล่ า วมาท าการวิเ คราะห์ ข ้อ มูล เพื่อ ตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานที่กาหนดไว้ดงั นี้
H0: ปั จจั ย ด้ า นวัฒ นธรรมความปลอดภั ย ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน

ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
H1: ปั จ จั ย ที่ มี ด้ า นวัฒ นธรรมความปลอดภั ย มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิ เ คราะห์ 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 กรรมความปลอดภัย ในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่กาหนด
ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Safety Behavior

Safety Culture Factors

Pearson Correlation
**

ผูบ้ ริ หารสู งสุดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย
การรับรู้ระเบียบปฏิบตั ิ/กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัย
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบความปลอดภัย
การกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
ความร่ วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัย
การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย
ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ
ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย

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

Sig. (2-tailed)

N

0.002
0.000
0.001
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

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).

จากข้ อ มู ล ในตารางที่ 2 สามารถสรุ ปผลการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้ว่ า ยอมรั บ H1 นั่ น คื อ ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรมความปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม

ความปลอดภั ย ในการท างานของแรงงานอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05
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ตารางที่ 3 ลาดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
Safety Behavior
Safety Culture Factors
Pearson Correlation

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

1) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย
2) ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ
3) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบความปลอดภัย
4) การรับรู้ระเบียบปฏิบตั ิ/กฎระเบียบด้านความปลอดภัย
5) การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัย
6) ความร่ วมมือของบุคลากรด้านความปลอดภัย
7) ขีดความสามารถทางด้านการเรี ยนรู้เรื่ องความปลอดภัย
8) การกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน
9) ผูบ้ ริ หารสูงสุดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัย

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า ปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในการ
ทางานของแรงงานมี ความสัมพันธ์กนั ทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติและนามาล าดับความสัมพันธ์ โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงั นี้
1) ทัศนคติดา้ นความปลอดภัย มีความสัมพันธ์ทางบวก
กั บ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในระดั บ สู ง ที่ ร ะดั บ
ความสัมพันธ์ 0.645
2) ให้ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย ใน
ระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.602
3) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย ใน
ระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.597
4) การรั บ รู ้ ร ะเบี ย บปฏิ บัติ / กฎระเบี ย บด้า นความ
ปลอดภัย มี ความสัมพันธ์ ท างบวกกับพฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในระดับสูงที่ระดับความสัมพันธ์ 0.560

5) การสื่ อสารในเรื่ องความปลอดภัยมี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับ พฤติ ก รรมความปลอดภัย ในระดับ สู ง ที่
ระดับความสัมพันธ์ 0.525
6) ความร่ ว มมื อ ของบุ ค ลากรด้านความปลอดภัย มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย ใน
ระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.494
7) ขี ด ความสามารถทางด้า นการเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งความ
ปลอดภัย มี ความสัมพันธ์ ท างบวกกับพฤติ กรรมความ
ปลอดภัยในระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.462
8) การกาหนดบทบาทและหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่
ชัด เจนมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกกับ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัยในระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.461
9) ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดมีส่วนร่ วมในเรื่ องความปลอดภัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย ใน
ระดับปานกลางที่ระดับความสัมพันธ์ 0.422
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5. สรุ ปผล
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของแรงงาน
เป็ นพฤติกรรมในการทางานที่เกิดขึ้นจากตัวแรงงานเอง
โดยสามารถสังเกตจากพฤติกรรมในการทางานนั้นๆ ซึ่ ง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้า นวัฒ นธรรมความปลอดภัย กั บ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภัย ในการท างานของแรงงานอุ ต สาหกรรม
ก่อสร้าง ดังแสดงในรู ปที่ 4

ปัจจัยด้ าน
วัฒนธรรมความปลอดภัย
1) ทัศนคติด้านความปลอดภัย
2) ให้ ความส าคั ญ กั บ ความ
ปลอดภัยเป็ นอันดับต้ นๆ
3) ตระหนักถึงความสาคัญของ
ระบบความปลอดภัย

8) การกาหนดบทบาท
และหน้ าที่ความ
9) ผู้บริ หารสู งสุ ดมี
7) ขีดความสามารถ
รับผิดชอบที่ชัดเจน
ส่ วนร่ วมในเรื่อง
ทางด้ านการเรียนรู้
ความปลอดภัย
เรื่องความปลอดภัย
1) ทัศนคติด้าน
ความปลอดภัย
2) ให้ ความสาคัญ
กับความปลอดภัย
เป็ นอันดับต้ นๆ

พฤติกรรม
ความปลอดภัย
ในการทางาน

พฤติกรรมความ
ปลอดภัย

รู ปที่ 5 ลาดับความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัยที่มีความสัมพันธ์สูงสุ ด 3 อันดับแรกกับ
พฤติ กรรมความปลอดภัย ในการท างานของแรงงาน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

6) ความร่ วมมือ
ของบุคลากรด้ าน
ความปลอดภัย

ดัง นั้น จากผลการวิ จัย ในครั้ งนี้ พบว่า ปั จ จัย ด้า น
วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของแรงงานอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งมี
ความสั ม พัน ธ์ ใ นทางบวก โดยทั ศ นคติ ด้ า นความ
ปลอดภัยมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทางานของแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างสู งสุ ด ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ข อง Schein (1991) ที่ พ บว่ า
ทัศนคติ เป็ นระดับชั้นที่ อยู่ลึกที่ สุดซึ่ งมี อิทธิ พลต่อการ
รับรู ้และพฤติกรรมในการทางาน สามารถบ่งชี้ให้รู้วา่ ตัว
แรงงานเข้าใจเรื่ องความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด หรื อ
มองเห็นความสาคัญของความปลอดภัยอยูใ่ นระดับไหน
ลาดับรองลงมา คื อ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย
เป็ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ซึ่ งผู ้ วิ จั ย คาดว่ า การที่ บริ ษั ท ให้
ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ นอันดับต้นๆ จะเป็ น
การเสริ มสร้างและส่ งผลให้แรงงานมีพฤติ กรรมความ

5) การสื่ อสาร
ในเรื่อง
ความปลอดภัย

3) ตระหนักถึง
4) การรับรู้ ระเบียบ
ความสาคัญของ ปฏิบัติ/กฎระเบียบ
ระบบความปลอดภัย ด้ านความปลอดภัย

รู ปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานของ
แรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง
และจากความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านวัฒนธรรม
ความปลอดภัย กับ พฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการ
ทางานของแรงงานซึ่งสามารถนามาลาดับความสัมพันธ์
สูงสุด 3 อันดับแรก ดังแสดงในรู ปที่ 5
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ปลอดภัยในการทางานที่ ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพได้
และลาดับสุดท้าย คือ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบ
ความปลอดภัย ซึ่ งผูว้ ิจยั คาดว่าบริ ษทั ที่ เห็นความสาคัญ
กับความปลอดภัยเท่าเทียมกับการทางานด้านอื่นๆ และ
บริ ษทั มีแผนการจัดการเรื่ องความปลอดภัยให้สาหรั บ
แรงงานอย่างเพียงพอจะส่งผลให้สามารถลดจานวนครั้ง
ในการเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ใ นการท างานได้ อัน จะน ามาซึ่ ง
ความปลอดภัยในการทางาน
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