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การบริหารจดัการมาตรการด้านความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังานท่ี 
ส่งผลต่อคณุภาพการท างานของพนักงานแผนกควบคมุงานก่อสร้าง 

บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอ๊ปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
MEASURES MANAGEMENT FOR WORKPLACE SAFETY AFFECTING 

WORK QUALITY OF CONSTRUCTION SUPERVISORS IN 
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา และประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้งของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน 2) เพือ่
ศกึษาการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อคุณภาพ
การท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) และ3) เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยั
ในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

ผลการวจิยัพบว่า 1) พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จ ากดั (มหาชน) สว่นใหญ่ เป็นเพศชาย มอีายุ 30-39 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
และมปีระสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้งมากกว่า 15 ปีขึน้ไป 2) การบรหิารจดัการ
มาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ และ3) 
คุณภาพการท างานของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จ ากดั (มหาชน) สว่นใหญ่ มกีารปฏบิตังิานในสถานทีป่ฏบิตังิานประจ า 7-8 ชัว่โมงต่อวนั เมื่อ
เครื่องจกัรและสว่นประกอบต่างๆ ช ารุดหรอืเสยีหาย การด าเนินการแกไ้ขใชเ้วลาเฉลีย่ 1-5 วนั
ต่อเดอืน มกีารตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องจกัรก่อนเริม่ปฏบิตังิาน ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา 
ไม่เคยมกีารประสบอุบตัเิหตุในระหว่างปฏบิตังิาน และในสถานทีป่ฏบิตังิานมกีารประเมนิ
คุณภาพงานก่อสรา้งทุกสปัดาห ์

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน
ดา้นงานก่อสรา้งแตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 และ2) การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานสง่ผล
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ทางบวกต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ค าส าคญั: การบรหิารจดัการมาตรการ, ความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน, คุณภาพการ
ท างาน, พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were as follows: 1) to study individual factors 
including gender, age, educational level and construction work experience of 
construction supervisors in Italian-Thai Development Public Company Limited 2) to 
study measures management to workplace safety affecting quality of work of 
construction supervisors in Italian-Thai Development Public Company Limited and 3) to 
study suggestions about measures management to workplace safety affecting quality of 
work of construction supervisors in Italian-Thai Development Public Company Limited. 

The results showed that 1) construction supervisors in Italian-Thai Development 
Public Company Limited are male, aged 30-39 years, graduated with a bachelor's 
degree and construction work experience of more than 15 years 2) measures 
management to workplace safety of construction supervisors in Italian-Thai 
Development Public Company Limited at highly agreeable level and 3) quality of work 
of construction supervisors in Italian-Thai Development Public Company Limited work in 
the workplace 7-8 hours a day, when machines and components damaged or damaged 
corrective actions take an average of 1-5 days per month, check the readiness of the 
machines before starting work, 3 months ago never had accident during work, and site 
has a weekly construction quality assessment. 

The hypothesis test found that 1) construction supervisors in Italian-Thai 
Development Public Company Limited by gender, age, educational level, and 
construction work experience different quality of work different at the significance level 
of 0.05 and 2) measures management to workplace safety positive affecting quality of 
work of construction supervisors in Italian-Thai Development Public Company Limited at 
the significance level of 0.05. 

 
Keywords:  Measures management, Workplace safety, Work Quality, Construction 
supervisors  
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1. บทน า 
การบรหิารจดัการ คอื การน าค าว่า การบรหิาร (administration) มารวมกบัค าว่า 

การจดัการ (management) ซึง่หมายถงึการน าหลกัการและองคค์วามรูม้าปรบัใชอ้ย่างมรีะบบ
แบบแผน เพือ่ใหก้ารด าเนินงานใด ๆ ส าเรจ็ลุล่วงอย่างมปีระสทิธภิาพ เนื่องดว้ยอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งมแีนวโน้มขยายตวัมากขึน้ มโีครงการก่อสรา้งเกดิขึน้จ านวนมากมาย ทัง้งานก่อสรา้ง
ภาครฐัและงานก่อสรา้งภาคเอกชน โดยเฉพาะงานก่อสรา้งของภาครฐัสว่นมากเป็นการก่อสรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ เพือ่ปรบัปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อนัเป็น 
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในประเทศ การบรหิารจดัการจงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ 
(วริชั วริชันิภาวรรณ, 2558) 

อกีประการหนึ่งที่มคีวามส าคญั คอืมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน  
ทีก่ าหนดขึน้เพือ่ก ากบัดแูลการก่อสรา้งใหม้คีวามปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทุกคน 
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง หรอืแมแ้ต่ประชาชนทีส่ญัจรในเขตพืน้ทีก่่อสรา้ง  
เพราะอาจเกดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุการณ์ไม่คาดคดิทีส่รา้งความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ 
ไดทุ้กเมื่อ งานก่อสรา้งเป็นงานทีม่คีวามเสีย่ง หากมกีารบรหิารจดัการมาตรการดา้น 
ความปลอดภยัเป็นอย่างด ีและผูม้อี านาจควบคุมดแูลควรก าชบัและเน้นย ้าผูป้ฏบิตังิาน 
ใหค้ านึงถงึความปลอดภยัอยู่เสมอ เพือ่ลดการเกดิอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ การเสยีชวีติ  
หรอืความเสยีหายต่อทรพัยส์นิ 

โครงการก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่แต่ละแห่ง จ าเป็นตอ้งด าเนินการโดย
บรษิทัรบัเหมาก่อสรา้งทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม น่าเชื่อถอื มคีวามพรอ้มดา้นเครื่องจกัรและ
ก าลงัคนเพือ่ด าเนินงานใหส้ าเรจ็ตามก าหนด ทัง้นี้ โครงการก่อสรา้งแต่ละโครงการไม่ใช่แค่
ก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็กถ็อืว่าเสรจ็สิน้ เพราะระหว่างด าเนินการก่อสรา้งมกีระบวนการส าหรบั
ตรวจสอบมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน มกีารตรวจสอบคุณภาพงาน
ก่อสรา้งดงักล่าวว่ามัน่คง แน่นหนา ตรงตามการออกแบบ รวมถงึสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
การก่อสรา้งทีเ่กีย่วขอ้ง 

ปัญหาทีพ่บบ่อยในงานก่อสรา้งคอืปัญหาดา้นการรกัษาความปลอดภยัและการป้องกนั
การเกดิอุบตัเิหตุในขณะปฏบิตังิาน เพราะงานก่อสรา้งหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งใชเ้ครื่องจกัร 
อุปกรณ์ และวสัดุก่อสรา้งจ านวนมาก ผูป้ฏบิตังิานจ าเป็นตอ้งมคีวามช านาญในการใชง้าน
เครื่องจกัร มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอุปกรณ์และวสัดุก่อสรา้งแต่ละชนิด อย่างไรกต็าม 
ผูป้ฏบิตังิานจ านวนมากยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชง้านเครื่องจกัร อุปกรณ์ และ
วสัดุก่อสรา้งอย่างถูกตอ้งปลอดภยั 

จากขอ้มลูสถติกิารประสบอนัตราย ปี 2562 ของสถาบนัสง่เสรมิความปลอดภยั อาชวีอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) พบว่าการประสบอนัตรายหรอื
เจบ็ป่วยเนื่องจากการท างาน จ าแนกตามความรุนแรงและประเภทกจิการ ปี 2562 พบว่า มี
ขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุจากการก่อสรา้งรวมทุกกรณีตัง้แต่หยุดงานไม่เกนิ 3 วนั หยุดงานเกนิ 3 วนั 



4 
 

สญูเสยีอวยัวะ ทุพลภาพ ตาย รวมทัง้หมด 11,599 กรณี คดิเป็น 12% จากอุบตัเิหตุทัง้หมด 
94,906 กรณี ทว่ามสีดัสว่นผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุในงานก่อสรา้งสงูถงึ 29% คดิจาก 186 กรณี 
จากอุบตัเิหตุทีผู่ป้ระสบเหตุเสยีชวีติทัง้หมด 639 กรณี ในขณะทีข่อ้มลูยอ้นหลงัรอบ 10 ปี ในปี 
2552 มอีุบตัเิหตุจากการก่อสรา้งรวมทุกกรณี รวมทัง้หมด 15,184 กรณี คดิเป็น 10% จาก
อุบตัเิหตุทัง้หมด 149,436 กรณี แต่กลบัมสีดัสว่นผูเ้สยีชวีติจากอุบตัเิหตุจากการก่อสรา้งสงูถงึ 
16% คดิจาก 95 กรณี จากอุบตัเิหตุทีผู่ป้ระสบเหตุเสยีชวีติทัง้หมด 597 กรณี 

จากความเป็นมาดงักล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัตระหนกัถงึความส าคญัและความจ าเป็นของ
การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน จงึประสงคศ์กึษาการ
บรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน
ของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การ
ท างานดา้นงานก่อสรา้งของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อป
เมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน 

2. เพือ่ศกึษาการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานที่
สง่ผลต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 

3. เพือ่ศกึษาขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัใน
สถานทีป่ฏบิตังิานทีส่่งผลต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 

1. พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัจะมคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั 

2. การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานสง่ผลทางบวก
ต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
4. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

การศกึษาเรื่อง การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานที่
สง่ผลต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) โดยผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาคน้ควา้จากบทความ เอกสารแนวคดิ 
ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
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1. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานที่

ปฏบิตังิาน 
3. แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการท างาน 
4. ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
5. กรอบแนวความคิด 
 
การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน

ของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
          

  ตวัแปรตน้     ตวัแปรตาม   
  ปัจจยัสว่นบุคคล     คุณภาพการท างานของพนักงาน   
  1. เพศ 2. อายุ 3. ระดบัการศกึษา      แผนกควบคุมงานก่อสรา้ง   
  4. ประสบการณ์การท างานดา้นงาน     1. ระยะเวลาปฏบิตังิานในสถานที่   
  ก่อสรา้ง     ปฏบิตังิาน   
       2. ระยะเวลาด าเนินการแกไ้ข   
  การบรหิารจดัการมาตรการดา้น     เครื่องจกัรทีช่ ารุด   
  ความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน     3. การตรวจสอบความพรอ้มของ   
  1. ดา้นความปลอดภยั     เครื่องจกัร   
  2. ดา้นอาชวีอนามยั     4. การประสบอุบตัเิหตุในระหว่าง   
  3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน     ปฏบิตังิาน   
       5. การประเมนิคุณภาพงานก่อสรา้ง   
  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั        
  การบรหิารจดัการมาตรการดา้น        
  ความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน        
          

หมายเหตุ :               หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติ ิ
                             หมายถงึ ไม่มนียัส าคญัทางสถติ ิ

 

 

6. ระเบียบวิธีการวิจยั 
กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั 

อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1,200 คน ซึง่เป็นพนกังานแผนกควบคุม
งานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  
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กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 400 คน ในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างใช้
วธิกีารสุม่ตวัอย่างโดยไม่ใชห้ลกัความน่าจะเป็นในการสุ่มตวัอย่าง (Non-Probabillity Sampling) 
โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบมจุีดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมอืใน
การศกึษาครัง้นี้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัการคดักรองกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ยค าถาม 2 ขอ้ เพือ่
ความแม่นย าในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยมลีกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด (Closed Ender 
Response Questions ใหเ้ลอืกเพยีงหน่ึงค าตอบ โดยใชแ้บบส ารวจรายการ (Checklist) 

สว่นที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัสว่นบุคคลของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา และ
ประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้ง เพือ่ทราบขอ้มลูสว่นบุคคลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใหเ้ลอืกค าตอบทีต่รงกบัแต่ละบุคคล 

สว่นที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานที่
ปฏบิตังิานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั ดา้นอาชวีอนามยั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ลกัษณะค าถามเป็นการวดัระดบัความคดิเหน็ แบบมาตราสว่นประมาณค่าค าตอบ 5 
ระดบั (Rating Scale) โดยใชม้าตราวดัรปูแบบ ของลเิคริท์ (Likert’s Scale)  

สว่นที ่4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ก่ ระยะเวลาปฏบิตังิานในสถานที่
ปฏบิตังิาน และระยะเวลาด าเนินการแกไ้ขเครื่องจกัรทีช่ ารุด ลกัษณะขอ้ค าถามแบบปลายปิด 
(Closed Ended Question) แบบมตีวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ (Check list) และลกัษณะขอ้ค าถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมอืมดีงันี้ 
1. ทดสอบแบบสอบถาม โดยการน าเสนอแบบสอบถามขา้งตน้เพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 

จ านวน 3 ท่าน พจิารณาตรวจสอบเพือ่หาความตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ความ
เหมาะสมของภาษาทีใ่ช ้และใหข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขใหเ้หมาะสม รายนามของผูเ้ชีย่วชาญมี
ดงัต่อไปนี้ 

- รศ.ขนบพนัธุ ์เอีย่มโอภาส ต าแหน่งรองคณบดฝ่ีายบรหิาร 
- อาจารย ์ดร.ณัฐวุฒ ิฮนัตระกูล ต าแหน่งอาจารยภ์าควชิาการเงนิและการธนาคาร 
- นางสาวปารชิาต ิบุญวฒัน์ ต าแหน่งสถาปนิก บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์

จ ากดั (มหาชน) 
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2. น าแบบสอบถามไปทดลอง กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซึง่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา จ านวน 40 คน แลว้น ามาวเิคราะหห์าค่าความเทีย่งโดยใชว้ธิหีา
ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach) ไดค้่าความเทีย่ง 
(Reliability) เท่ากบั 0.866 

ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 
ทดสอบสมมตฐิานที ่1 โดยใชส้ถติเิชงิอา้งองิเปรยีบเทยีบ ความแตกต่างของลกัษณะ

สว่นบุคคลของประชากร โดยการใชส้ถติ ิt-test และใชก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทาง
เดยีว ก าหนดนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมื่อพบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึ
ท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธิ ีScheffe 

ทดสอบสมมตฐิานที ่2 โดยใชส้ถติเิชงิอา้งองิ เพือ่หาความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัที่
อสิระต่อกนั หรอืหาค่าความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลู 2 ชุด ไดแ้ก่ การวเิคราะหส์ถติคิ่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) โดยมเีกณฑก์าร
แปรผลค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ดงันี้ 

0.00 – 0.20 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามาก 
0.21 – 0.50 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
0.51 – 0.80 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
0.81 – 1.00 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

 
7. ผลการวิจยั 

1. การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน และคุณภาพ
การท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1.1 การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของ
พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ (X̅=4.56) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่ี
ความเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั (X̅=4.61) รองลงมา ดา้นอาชวีอนามยั (X̅=4.56) 
และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (X̅=4.49)  

1.2 คุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีน
ไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) สว่นใหญ่ มกีารปฏบิตังิานในสถานทีป่ฏบิตังิานประจ า 7-8 
ชัว่โมงต่อวนั คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 เมื่อเครื่องจกัรและส่วนประกอบต่างๆ ช ารุดหรอืเสยีหาย 
การด าเนินการแกไ้ขใชเ้วลาเฉลีย่ 1-5 วนัต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 70.75 มกีารตรวจสอบความ
พรอ้มของเครื่องจกัรก่อนเริม่ปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 92.00 ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา ไม่เคยมี
การประสบอุบตัเิหตุในระหว่างปฏบิตังิาน คดิเป็นรอ้ยละ 81.25 และในสถานทีป่ฏบิตังิานมกีาร
ประเมนิคุณภาพงานก่อสรา้งทุกสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 65.75 
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2. ปัจจยัสว่นบุคคลของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน 

2.1 พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั 
(มหาชน) ทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

2.2 พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) ทีม่อีายแุตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ดงันัน้ จงึตอ้งด าเนินการเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อไป โดยอายขุองพนกังานแผนก
ควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  ทีม่คีวามแตกต่างกนั 
ไดแ้ก่ พนกังานทีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั พนกังานทีม่อีายุ 40-49 ปี, 
50-59 ปี, มากกว่า 60 ปีขึน้ไป พนกังานทีม่อีายุ 20-29 ปี มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั พนกังาน
ทีม่อีายุ 40-49 ปี, 50-59 ปี, มากกว่า 60 ปีขึน้ไป และพนกังานทีม่อีายุ 30-39 ปี มคีวามคดิเหน็
แตกต่างกบั พนกังานทีม่อีายุ 40-49 ปี, 50-59 ปี, มากกว่า 60 ปีขึน้ไป 

2.3 พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ จงึตอ้งด าเนินการเปรยีบเทยีบรายคู่ต่อไป โดยระดบัการศกึษาของ
พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  ทีม่ี
ความแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พนักงานทีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษา มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั 
พนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น, มธัยมศกึษาตอนปลาย พนกังานทีม่กีารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั พนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัอนุปรญิญา/
ปวส., ปรญิญาตร,ี สงูกว่าปรญิญาตร ีพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย มี
ความคดิเหน็แตกต่างกบั พนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ปวส., ปรญิญาตร,ี สงูกว่า
ปรญิญาตร ีและพนกังานทีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั พนกังานทีม่ี
การศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี

2.4 พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) ทีม่ปีระสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้งแตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานที่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ จงึตอ้งด าเนินการเปรยีบเทยีบรายคู่
ต่อไป โดยประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้งของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้ง
บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน)  ทีม่คีวามแตกต่างกนั ไดแ้ก่ พนกังานทีม่ี
ประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้ง มากกว่า 15 ปีขึน้ไป มคีวามคดิเหน็แตกต่างกบั 
พนกังานทีม่ปีระสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้ง น้อยกว่า 1 ปี, 1-5 ปี และ6-10 ปี 

3. การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อ
คุณภาพการท างานของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จ ากดั (มหาชน) พบว่า การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน
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สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1 ดา้นความปลอดภยั สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของพนักงานแผนก
ควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

3.2 ดา้นอาชวีอนามยั สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนก
ควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

3.3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของ
พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 

4. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานที่
ปฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติา
เลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) มดีงันี้ 

4.1 ควรปลุกจติส านึกถงึอนัตรายจากการประมาณขณะปฏบิตังิาน 
4.2 ควรปลูกฝังใหพ้นกังานทุกระดบัใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยั 
4.3 ควรปลุกจติส านึกเรื่องความปลอดภยัแก่พนกังาน 
4.4 ควรปลุกจติส านึกแก่พนักงานเรื่องความปลอดภยั 
4.5 ควรใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของพนกังาน 
4.6 ควรสรา้งความตระหนกัถงึอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่างปฏบิตังิานแก่

พนกังาน 
4.7 ควรจดัท าระบบป้องกนัอนัตรายในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
4.8 ควรจดัสรรหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร และระยะเวลาอย่าง

เหมาะสม 
 
8. อภิปรายผล 

1. การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน และคุณภาพ
การท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั 
(มหาชน) 

1.1 การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของ
พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คีวามเหน็มาก
ทีสุ่ด ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั รองลงมา ดา้นอาชวีอนามยั และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า บรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัใน
สถานทีป่ฏบิตังิาน เป็นการก าหนดใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน การ
สง่เสรมิใหพ้นกังานกบัการปฏบิตัติามการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
การจดัสรรบุคลากร อุปกรณ์ป้องกนั เครื่องจกัร และระยะเวลาอย่างเหมาะสมเพยีงพอ การมี
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นโยบายใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรมหรอืทบทวนความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัก่อนปฏบิตังิาน 
การใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัของพนกังานเป็นอนัดบัตน้ๆ ความมัน่ใจในการบรหิาร
จดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของบรษิทัฯ ดงันัน้ การบรหิารจดัการ
มาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั 
อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวม จงึอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภวรรณ รตันภริมย ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมป้องกนั
อุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานขอ้งพนกังานระดบัปฏบิตักิารกลุ่มบรษิทับเีอเอสเอฟในประเทศไทย 
ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมการป้องกนัอุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานและการบรหิารจดัการความ
ปลอดภยัขอ้งองคก์รขอ้งกลุ่มบรษิทับเีอเอสเอฟในประเทศไทยอยู่ในระดบัมาก 

1.2 คุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) สว่นใหญ่ มกีารปฏบิตังิานในสถานทีป่ฏบิตังิานประจ า 7-8 
ชัว่โมงต่อวนั เมื่อเครื่องจกัรและสว่นประกอบต่างๆ ช ารุดหรอืเสยีหาย การด าเนินการแกไ้ขใช้
เวลาเฉลีย่ 1-5 วนัต่อเดอืน มกีารตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องจกัรก่อนเริม่ปฏบิตังิาน 
ในช่วง 3 เดอืนทีผ่่านมา ไม่เคยมกีารประสบอุบตัเิหตุในระหว่างปฏบิตังิาน และในสถานที่
ปฏบิตังิานมกีารประเมนิคุณภาพงานก่อสรา้งทุกสปัดาห ์ผลการวจิยัปรากฏเช่นน้ีอาจเป็น
เพราะว่า คุณภาพการท างาน เป็นการก าหนดนโยบาย แผนงาน และขอ้ปฏบิตัโิดยค านึงถงึ
ความปลอดภยัต่อชวีติพนกังาน การก าหนดใหม้ตีรวจสอบความพรอ้มของเครื่องจกัรและ
สว่นประกอบต่างๆ ทุกครัง้ก่อนใชง้าน การส ารวจและประเมนิความสีย่งสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานของพนกังาน การสรา้งความตระหนกัถงึอุบตัเิหตุและอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในระหว่าง
ปฏบิตังิานแก่พนกังาน การจดัท ารายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในสถานทีป่ฏบิตังิาน พรอ้มบนัทกึ
รายละเอยีดเหตุการณ์ การยดึถอืวนัและเวลาท างานตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครดั ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอภวิฒัน์ งานประเสรฐิสกุล (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง การประเมนิผลการ
จดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีศกึษาโครงการ
ก่อสรา้งโรงไฟฟ้าของบรษิทัแห่งหนึ่งในจงัหวดัระยอง ผลการวจิยัพบว่า พนกังานมกีาร
ปฏบิตังิาน 7-8 ชัว่โมงต่อวนั มกีารตรวจสอบความพรอ้มของเครื่องจกัรก่อนเริม่ปฏบิตังิาน ไมม่ี
การประสบอุบตัเิหตุในระหว่างปฏบิตังิาน และมกีารประเมนิคุณภาพงานอย่างสม ่าเสมอ 

2. ปัจจยัสว่นบุคคลของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพการท างาน พบว่า พนกังานแผนกควบคุม
งานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
และประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้งแตกต่างกนั มคีุณภาพการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ปัจจุบนั
อุตสาหกรรมก่อสรา้งมกีารเตบิโตต่อเนื่อง สถานทีด่ าเนินงานก่อสรา้งจงึเกดิขึน้มากมายหลาย
แห่ง ปัญหาหลกัทีม่าพรอ้มงานก่อสรา้งคอืการเกดิอุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิานทีอ่าจสง่ผลกระ
ทบวงกวา้งต่อหลายฝ่าย เนื่องดว้ยมกีารก่อสรา้งโครัง้การรถไฟฟ้าหลายพืน้ที ่การบรหิาร
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จดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานจงึเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ เพือ่บรหิาร
จดัการการท างานก่อสรา้งในขัน้ตอนต่างๆ ใหด้ าเนินไปอย่างปลอดภยั ณ สถานทีท่ีป่ฏบิตังิาน
อยู่ในขณะนัน้ ดงันัน้ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างานดา้นงานก่อสรา้ง 
จงึสง่ผลต่อคุณภาพการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัขององัคณา พฒัโท (2560) ไดศ้กึษา
เรื่อง พฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทั MEKKERE (2545) จ ากดั 
ผลการวจิยัพบว่า พนกังานบรษิทั MEKKERE (2545) จ ากดั ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อายุ
งาน ต าแหน่งงาน ทีต่่างกนัมพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิานโดยภาพรวมต่างกนั 

3. การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีส่ง่ผลต่อ
คุณภาพการท างานของพนักงานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จ ากดั (มหาชน) พบว่า การบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน
สง่ผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย 
ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยัปรากฏเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การบรหิารจดัการ
มาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน เป็นการจดัสถานทีป่ฏบิตังิานมคีวาม
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานหรอืกฎหมายความปลอดภยัทุกประการ สถานที่ปฏบิตังิานมกีารจดัท า
ระบบป้องกนัอนัตราย มกีารดแูลความสะอาดและความเรยีบรอ้ยในสถานทีป่ฏบิตังิานอย่าง
เคร่งครดั มผีูค้วบคุมงานประจ าอยู่ ณ สถานทีป่ฏบิตังิานทุกครัง้ ดงันัน้ การบรหิารจดัการ
มาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน จงึส่งผลทางบวกต่อคุณภาพการท างานของ
พนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศุภวรรณ รตันภริมย ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมป้องกนั
อุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานขอ้งพนกังานระดบัปฏบิตักิารกลุ่มบรษิทับเีอเอสเอฟในประเทศไทย 
ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารจดัการความปลอดภยัขอ้งองคก์รกบัพฤตกิรรมการป้องกนั
อุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  
 
9. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการศกึษา 
1. จากการศกึษาการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน

ของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
ดา้นความปลอดภยั ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บรษิทัฯ ก าหนดใหม้มีาตรการดา้นความ
ปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน ดงันัน้ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ควร
มกีารก าหนดมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีช่ดัเจน เป็นลายลกัษณ์อกัษร
และประชาสมัพนัธใ์หทุ้กฝ่ายทราบอย่างทัว่ถงึ 

2. จากการศกึษาการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน
ของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
ดา้นอาชวีอนามยั ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบาย แผนงาน และขอ้
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ปฏบิตัโิดยค านึงถงึความปลอดภยัต่อชวีติพนกังาน ดงันัน้ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์
จ ากดั (มหาชน) ควรก าหนดแผนปฏบิตังิานทีค่ านึงถงึความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของ
พนกังาน เพือ่เสรมิสรา้งก าลงัใจในการท างานใหแ้ก่พนกังาน 

3. จากการศกึษาการบรหิารจดัการมาตรการดา้นความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน
ของพนกังานแผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ขอ้ทีม่คีวามเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ มผีูค้วบคุมงานประจ าอยู่ ณ 
สถานทีป่ฏบิตังิานทุกครัง้ ดงันัน้ บรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) ควร
จดัหาผูร้บัผดิชอบในการดแูลความปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานของพนกังาน เพื่อสรา้งความ
ปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิาน 

ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป  
1. ควรศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนกังานแผนกควบคุมงาน

ก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
2. ควรศกึษารปูแบบการรณรงคค์วามปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนกังานแผนก

ควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
3. ควรศกึษาการมสีว่นรวมในการสง่เสรมิความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนกังาน

แผนกควบคุมงานก่อสรา้งบรษิทั อติาเลยีนไทย ดเีวล๊อปเมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
 

10. รายการอ้างอิง 
วริชั วริชันิภาวรรณ. (2558). การบรหิารจดัการและการบรหิารยุทธศาสตรข์องหน่วยงานของรฐั. 

กรุงเทพมหานคร: โฟรเ์พซ. 
ศุภวรรณ รตันภริมย.์ (2558). พฤตกิรรมป้องกนัอุบตัเิหตุในการปฏบิตังิานขอ้งพนกังานระดบั

ปฏบิตักิารกลุ่มบรษิทับเีอเอสเอฟในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยั
ศลิปากร. 

องัคณา พฒัโท. (2560). พฤตกิรรมความปลอดภยัในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั 
MEKKERE (2545) จ ากดั. กรุงเทพมหานคร: มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 

อภวิฒัน์ งานประเสรฐิสกุล. (2563). การประเมนิผลการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน กรณีศกึษาโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าของบรษิทัแห่ง
หนึง่ในจงัหวดัระยอง. กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 


