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Abstract
The objectives of this research were:1)to evaluation legal compliance with Occupational Safety, Health and
Environment ACT B.E. 2554 and health and safety law related, 2) to provide guidance on corrective actions
comply with the law. The sample used in the study was a construction company. The tool used was a legal compliance
This research showed a survey result from of Walailak University Hospital Center Project during founding
work. There are 288 clauses of occupational health and safety laws used to assess the compliance, evaluation results
found that however, 193 items were complied, accounted for 67.01 percent, 95 items were not complied,
accounted for 32.99 percent. The first three topics of non-compliance 1) were documentation, safety report booklet
2) worker health care and 3) work condition analysis accordingly.
Keywords: Construction Work, Occupation Health and Safety Laws
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความสอดคล้ องในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศกรมและระเบียบกรมต่ าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับโครงการก่อสร้ างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการแก้ ไข
ให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย โดยกลุ่มตัวอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้ างแห่งหนึ่ง เครื่องมือที่ใช้ ในการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้
เป็ นแบบตรวจประเมินความสอดคล้ องในการปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติท่ีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้ วย ความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย
ผลการวิจัยครั้งนี้ จากการสารวจพื้นที่เขตก่อสร้ างโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วงการทาฐานราก
การหล่อเสา และการหล่อพื้น บริษัทรับเหมาก่อสร้ างแห่งนี้ มีข้อหรือมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้ องจานวน 288 ข้ อ ที่นามา
ตรวจประเมินความสอดคล้ องในการปฏิบัติตามกฎหมายสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผลการประเมินความสอดคล้ องการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย พบว่ า บริษัท รับเหมาก่อสร้ างแห่ งนี้ มีการปฏิบัติท่สี อดคล้ องตามกฎหมายจานวน 193 ข้ อ คิด
เป็ น ร้ อยละ 67.01 และผลการปฏิบัติตามที่ไม่ สอดคล้ องมีจานวน 95 ข้ อ คิดเป็ น ร้ อยละ 32.99 การปฏิบัติท่ีไ ม่
สอดคล้ องมากที่สดุ 3 ด้ าน คือ การจัดทาเอกสาร หนังสือ รายงานด้ านความปลอดภัย การดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน
และการตรวจวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมในการทางาน
คาสาคัญ: งานก่อสร้ าง กฎหมายด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

429

