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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
ของผูประกอบอาชีพแคดดี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามในกลุมผูประกอบอาชีพ
แคดดี้ จํานวน 156 คน การทดสอบไคสแควรนํามาใชในการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบวากลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ย 38.39±10.96 ป รับรู
ดา นการจัดการความปลอดภัยในการทํา งานอยูในระดับสู ง คิดเปนรอยละ 91.7 ทัศนคติดา นความ
ปลอดภัยอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 86.5 มีความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
85.3 สวนใหญมีความเครียดในการทํางาน คิดเปนรอยละ 53.8 ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน คิดเปนรอยละ 52.6 ลักษณะงานที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุครั้งที่รุนแรงที่สุดคือการขับรถคารท คิด
เปนรอยละ 26.8 ผลจากการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรส และทัศนคติ
ดานความปลอดภัยตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ Pvalue < 0.017 และ P-value < 0.020 ตามลําดับ ดังนั้น จากผลของการศึกษา ทางสนามกอลฟควรจัด
กิจกรรมที่สงเสริมใหแคดดี้มีความตระหนักดานความปลอดภัย ควรจัดการฝกอบรมใหมีความถี่มากขึ้น
นอกจากนี้ ควรจัดใหมีสวัสดิการคุมครองกรณีการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัตงิ าน
คําสําคัญ: แคดดี้, กอลฟ, อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
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Abstract
The purpose of this research was to study factors associated with work-related
accidents among golf caddies. The data was collected by using questionnaires among 156
caddies. A Chi-square test was performed to determine factors associated with workrelated accidents. The study was found that an average age of all participants was
38.39±10.96 years old. Perceived safety management was at a high level (91.7%), Safety
attitude was at a good level (86.5%), Safety knowledge was at a high level (85.3%) and
most of them had work-related stress (53.8%). The prevalence of work-related accidents
was 52.6%. Most severe accidents were caused by golf carts (26.8%). The results of this
study revealed that there were statistically significant between marital status, safety
attitude and work-related accidents among golf caddies at P-value<0.017 and P-value
<0.020 respectively. From the result, the golf club should organize activities that promote
caddy for safety awareness. The training should be organized for more frequency. In
addition, they should provide protection against accidents that may occur with the caddy
to reduce the risk of work-related accidents.
Keywords: Caddy, Golf, Work-related accidents
บทนํา
ธุรกิจสนามกอลฟของประเทศไทยเปนหนึ่งในกลุมธุรกิจภาคการบริการที่กําลังเปนที่สนใจของ
บรรดานักลงทุนชาวตางชาติเนื่องจากราคาคาบริการสนามกอลฟในประเทศไทยถูกกวาประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน จากการศึกษาโอกาสและกลยุทธทางการตลาดการทองเที่ยวกอลฟในประเทศไทย
พบวา ความตองการของนักทองเที่ยวทั่วโลก ในการเลนกอลฟขยายตัวเฉลี่ยปละ 10.5% ระหวางป 2543
– 2563 และประกอบกับการที่ประเทศไทยมีสนามกอลฟที่ไดมาตรฐานมากเพียงพอและมีความพรอมดาน
บริการที่นักทองเที่ยวมีความพอใจเปนอันดับสอง รองจากสหรัฐอเมริกา จึงคาดการณวาจะมีนักทองเที่ยว
ใหความสนใจมาเลนกอลฟในไทยเพิ่มมากขึ้น (สมดี หงสไพศาลวิวัฒน, 2548) กีฬากอลฟเปนหนึ่งในกีฬา
ที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก มีทั้งผูที่เลนเพื่อความสนุกสนาน เลนเพื่อสุขภาพ และรวมถึงการเลนกีฬา
กอลฟเพื่อการแขงขันทั้งระดับอาชีพและสมัครเลน กีฬากอลฟจะประกอบไปดวยนักกอลฟและที่ขาดไมได
เลยคือผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือที่เรียกกันวาอาชีพแคดดี้ ซึ่งเปนผูที่ทําหนาที่
ใหบริการอํานวยความสะดวกใหกับนักกอลฟ โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานของแคคดี้ในสนามกอลฟประกอบ
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ไปดวย 3 ขั้นตอนหลักๆไดแก ขั้นตอนการเตรียมพรอมกอนออกรอบ คือการเตรียมอุปกรณตางๆในการ
ออกปฏิบัติงาน อาทิ ไมที ที่ซอมกรีน มารคเกอร ผาเช็คทําความสะอาดอุปกรณกอลฟ การดสําหรับจด
แตม ที่คราดทราย ถุงทรายเพื่อการกลบรอยที่เกิดจากการตีกอลฟและแรงตกของลูกกอลฟ นอกจากนี้ ยัง
ตองทําการรับถุงกอลฟ (นํ้าหนัก 15-20 กิโลกรัม) แลวขนยายจากที่จอดรถไปที่สนาม รวมถึงการนําถุง
กอลฟจัดใสรถกอลฟ ขั้นตอนปฏิบัติงานขณะออกรอบ อาทิ ขับรถกอลฟหรือรถคารทพานักกอลฟไปยังจุด
สตารท แคดดี้จะคอยอํานวยความสะดวกในการหยิบอุปกรณใหนักกอลฟตามหลุมตางๆ กางรม เดินไปยัง
จุดที่ตีกอลฟ ขานบอกขอมูลของหลุม เก็บลูกกอลฟ หากนักกอลฟตีแลวเกิดรอยที่ขุดหญาหรือพื้นผิวหนา
ของกรีนตอง นําทรายที่เตรียมไวมาเทกลบซอมใหเรียบรอย ปฏิบัติเชนนี้ในหลุมตอๆ ไปจนครบ 18 หลุม
ขั้นตอนภายหลังการออกรอบ แคดดี้จะตองทําหนาที่ซอมแซมสนามกอลฟในสวนที่เสียหายจากการเลน
กอลฟ โดยจากลักษณะการปฏิบัติงานดังกลาว อาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้
ได จากการทบทวนวรรณกรรม พบวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการเลนกอลฟคือ
ความไมปลอดภัยในการสนามกอลฟ การไมมีคูมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (SJ Lim et
al., 2019) และจากการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการทํางานและปญหาสุขภาพของ
แรงงานหญิงในประเทศเกาหลี พบวา 22% ของแรงงานหญิงที่ไดรับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานคือ
แคดดี้ โดยเปนการบาดเจ็บบริเวณหัวเขาและขอเทาเปนสวนใหญ (Park et al., 2009) นอกจากนี้ จาก
การศึ กษาสภาพแวดลอมในการทํางานและปจจัยที่มีความสัมพันธต อสุข ภาพของแคดดี้ในประเทศ
แอฟริกาใต พบวา 60% ของแคดดี้รายงานวาเคยถูกลูกกอลฟกระแทก มีรายงานการบาดเจ็บโครงรางและ
กลามเนื้อจากการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังพบรายงานเกี่ยวกับการไดรับสัมผัสและการไดรับผลกระทบจาก
ยากํ าจั ดศัตรู พืชและสารเคมี อื่นๆที่ใชในการดูแลรักษาสนามกอลฟอีกดวย (National Institute for
Occupational Health, 2019)
จากการสํารวจแรงงานนอกระบบในป 2563 พบวาจากจํานวนผูมีงานทํา 37.9 ลานคน เปน
แรงงานนอกระบบ 20.4 ลานคนคิดเปนรอยละ 53.8 และในจํานวนนี้กวา 3.8 ลานคนของแรงงานนอก
ระบบไดรับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน โดยเปนการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากถูกของมีคม
บาดมากที่สุดรอยละ 57.8 รองลงมาเปนการพลัดตกหกลมรอยละ 18.6 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2563)
แคดดี้ถือเปนกลุมแรงงานนอกระบบในภาคบริการ หากแตการดูแลดานสวัสดิการและความปลอดภัยใน
อาชีพแคดดี้ยั งมีไมครอบคลุมเทาที่ควร เห็นไดจากกรณีขาวแคดดี้สนามกอลฟชื่อดังแหงหนึ่งในอําเภอ
เมืองเชียงใหมไดเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัตงิ านในสนามกอลฟ เมื่อนักกอลฟชาวอิตาลีไดตีลูกกอลฟไปโดน
เบาตาขางซายของแคดดี้ที่ยืนอยูบนแฟรเวยจนไดรับบาดเจ็บเบาตาขางซายแตกแพทยตองผาตัดรักษา
(ไทยรัฐออนไลน ,2563) ถึงแมวาอุบัติเหตุที่เกิดจากอาชีพนี้จะไมรายแรงถึงชีวิต แตกอใหเกิดความสูญเสีย
ได เชน การบาดเจ็บ คารักษาพยาบาล คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณและทรัพยสินตางๆที่ไดรับความ
เสียหาย รวมทั้งชื่อเสียงของสนามกอลฟอีกดวย ทั้งนี้ในปจจุบันสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือไดรับบาดเจ็บ
จากการปฏิบ ัติงานในผูประกอบอาชีพแคดดี้ยังไมไดรับ การเก็บรวบรวมขอมูล และนอกจากนี้วิจัยที่
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เกี่ยวของกับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้หรือผลกระทบตอสุขภาพยังมีขอมูลอยูอยางจํากัด การทราบปจจัย
เสี่ยงที่เกิดขึ้นเปนเรื่ องที่สําคัญเพื่อที่จะลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ และสามารถนําไปสูแนว
ทางการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานได
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพแคดดี้
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูประกอบ
อาชีพแคดดี้
วิธกี ารวิจยั
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้มีรูปแบบการดําเนินการวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง )Cross – sectional
Descriptive Study) โดยมีป ระชากรที่ศึกษา คือ ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือ ผู
ประกอบอาชีพแคดดี้ ในสนามกอลฟแหงหนึ่ง อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 224 คน
เกณฑการคัดเขา
1) ผูมีอายุ 20 ป บริบูรณขึ้นไป
2) แคดดี้ที่มีหมายเลขประจําตัว (แคดดี้ที่ผานการทดลองงาน)
3) ผูซึ่งใหความยินยอมในการเขารวมโครงการวิจัย
เกณฑการคัดออก
1) ผูที่ไมสามารถอานหรือเขาใจภาษาไทยได
การคํานวณขนาดตัวอยาง
การคํานวณขนาดตัวอยางดําเนินการโดย ใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณคาสัดสวน
ของประชากร กรณีประชากรมีขนาดเล็กและทราบจํานวนของประชากร (อรุณ จิรวัฒนกุลและคณะ,
2550) โดยกําหนดให
เมื่อ
N = ประชากรทั้งหมด จํานวน 224 คน
n = ขนาดตัวอยาง
Z = 1.96 เมื่อกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
p = สัดสวนของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้ ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีการศึกษา
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ในเรื่องดังกลาวนี้มากอน จึงกําหนดคาสัดสวนเทากับ 0.5
e = ความแมนยําของการประมาณคาสัดสวนในที่นี้กําหนดใหเทากับ 0.05
𝑁𝑍∝/ [𝑝(1 − 𝑝)]
𝑛=
[𝑒 (𝑁 − 1)] + [𝑍∝/ 𝑝(1 − 𝑝)]
เมื่อแทนคาแลวไดคา n = 141.73 คน
เพื่อปองกันความผิดพลาดและตกหลนของขอมูล ทําใหไมไดตามขนาดตัวอยางที่คํานวณได
10 ขางตน ผูวิจัยจึงทําการคํานวณขนาดตัวอยางเพิ่มรอยละ
=142 × 10
100
=14.2
=14 คน
ดังนั้น ขนาดตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 142 + 14 เทากับ คน 156
เครื่องมือวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล
ขอมูลการทํางาน การรับรูดานการจัดการความปลอดภัย ทัศนคติดานความปลอดภัย ความรูดานความ
ปลอดภัย ความเครียดในการทํางาน และแบบสอบถามการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง มีลักษณะของ
คําถามปลายปด ที่กําหนดคําตอบไวใหผูตอบเลือก และคําถามปลายเปด ที่ใหผูตอบสามารถแสดงความ
คิดเห็นไดอยางอิสระ ซึ่งแบงออกเปน สวนดังนี้ 7
สวนที่ 1 ขอมูลการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ขอ ไดแก การเคยประสบอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ ระดับความรุนแรงในการ
เกิดอุบัติเหตุ
ส วนที ่ 2 ข อมู ลทั ่วไปของผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟผูประกอบอาชีพแคดดี้
จํานวน 9 ขอ ไดแก อายุ สถานภาพ โรคประจําตัว รายไดตอเดือน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล การออก
กําลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน การสูบบุหรี่ การนอนหลับพักผอน
สวนที่ 3 ขอมูลดานการทํางาน จํานวน 4 ขอ ไดแก ประสบการณในการทํางานเปนผูใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ จํานวนชั่วโมงในการทํางานตอวัน จํานวนวัน
ในการทํางานตอเดือน จํานวนการออกรอบตอวัน
สวนที่ 4 การรับรูดานการจัดการความปลอดภัย เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบแตละขอมี 2
ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ แบงคะแนนเปน 2 ระดับ คือใช ไมใช คําถามเชิงบวก ใช 1 คะแนน ไมใช 0
คะแนน คําถามเชิงลบ ใช 0 คําแนน ไมใช 1 คะแนน การแปลผลคะแนน 9 คะแนนขึ้นไปมีการรับรูตอการ
จัดการความปลอดภัยอยูในระดับสูง และ 0 – 8 คะแนน มีการรับรูตอการจัดการความปลอดภัยอยูใน
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ระดับตํ่า
สวนที่ 5 ทัศนคติดานความปลอดภัย เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบแตละขอมี 3 ตัวเลือก จํานวน
15 ขอ แบงคะแนนเปน 3 ระดับ คือเห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย คําถามเชิงบวก เห็นดวย 3 คะแนน ไม
แนใจ 2 คะแนน และไมเห็นดวย 1 คะแนน คําถามเชิงลบ เห็นดวย 1 คะแนน ไมแนใจ 2 คะแนน และไม
เห็นดวย 3 คะแนน การแปลผลคะแนน 36 ขึ้นไป มีทัศนคติอยูในระดับดี 26 – 35 มีทัศนคติอยูในระดับ
ปานกลาง และ 15 – 25 มีทัศนคติอยูในระดับไมดี
สวนที่ 6 ความรูดานความปลอดภัย เปนแบบทดสอบความรู จํานวน 15 ขอ แบงคะแนนเปน 2
ระดับ คือใช ไมใช คําถามเชิงบวก ใช 1 คะแนน ไมใช 0 คะแนน คําถามเชิงลบ ใช 0 คําแนน ไมใช 1
คะแนน การแปลผลคะแนน 9 คะแนนมีความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก และ 0 – 8 คะแนน มี
ความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับนอย
ส วนที ่ 7 ความเครียดจากการทํา งาน เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบแตละขอมี 5 ตัวเลือก
จํานวน 15 ขอ แบงคะแนนเปน 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยมีเกณฑการให
คะแนน มากที่ สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน นอย 2 คะแนน และนอยที่สุด 1
คะแนน การแปลผลคะแนน 64 ขึ้นไป คะแนน ความเครียดในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด 52 – 63
คะแนน ความเครียดในการทํางานอยูในระดับมาก 40 – 51 คะแนน ความเครียดในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง 28 – 39 คะแนน ความเครี ย ดในการทํ า งานอยู  ใ นระดั บ น อ ย และ 15 – 27 คะแนน
ความเครียดในการทํางานอยูในระดับนอยที่สุด (ฐาปนี วังกานนท, 2556)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ผูวิจัยนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูดานการจัดการความปลอดภัย ทัศนคติดานความปลอดภัย
ความรูดานความปลอดภั ย ความเครียดในการทํางาน และการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบ ัติงาน ที่ได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางคือ ผูใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ ในสนามกอลฟแหงหนึ่งใน ตําบลบางพลี
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 30 คน ซึ่งกลุมตัวอยางดังกลาวจะไมถูกนํามาใชใน
การศึกษานี้ จากนั้นนําไปคํานวณหาคาความสอดคลอง โดยใชสูตรหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาด
(Alpha's Cronbach) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น พบวา
แบบสอบถามนี้มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.844 และในสวนความรูดานความปลอดภัยใช วิธีของ KuderRichardson (KR-20) พบวามีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.802
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยไดทําการชี้แจง อธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย
กอนดําเนินการเก็บขอมูล ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สามารถ
ตัดสินใจไดโดยอิสระวาจะสมัครใจเปนกลุมตัวอยางหรือไม เมื่อกลุมตัวอยางยินดีใหขอมูลดวยความสมัคร
ใจ คณะผูวิจัยไดทําการชี้แจงเพิ่มเติมวาขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหและนําเสนอในภาพรวม ไมปรากฏ
ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
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ผลและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจ ั ย ครั ้ ง นี ้ เ ป น การวิ จ ัย เชิ งพรรณนาแบบภาคตั ดขวาง (Cross-sectional descriptive
study) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้ กรณีศึกษา
สนามกอลฟ แห งหนึ่ งในจั งหวั ดพระนครศรีอ ยุธ ยา โดยไดดํา เนินการเก็บ รวบรวมข อ มู ลโดยการใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอย างผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้
จํานวน 156 คน โดยแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 7 สวน ดังนี้
การศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้
กรณีศึกษาสนามกอลฟแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนําตัวแปรตนที่กําหนดไวไดแก ขอมูล
สวนบุคคล ขอมูลดานการทํางาน การรับรูดานจัดการความปลอดภัยในการทํางาน ทัศนคติดานความ
ปลอดภัย ความรูดานความปลอดภัยและความเครียดในการทํางาน จากนั้นนําไปหาความสัมพันธกับตัว
แปรตามคือ การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน โดยใชการทดสอบไคสแคสร (Chi-Square Test) ที่มี
ระดับความเชื่อมั่น 95 % และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1. ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูใหบริการอํานวยความ
สะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ พบวา ผูประกอบอาชีพแคดดี้จํานวน 82 คนจากจํานวน
แคดดี้ทั้งสิ้น 156 คน เคยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถคํานวณหาอัตราความชุกไดดังนี้
จํานวนผูประกอบอาชีพแคดดี้ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน
×100
=
จํานวนผูประกอบอาชีพแคดดี้ทั้งหมดที่ทําการศึกษา
82
=
X 100
156
= 52.6
ดังนั้น ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพแคดดี้ เทากับ 52.6
โดยพบวาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสวนใหญเกิดขึ้นในขณะขับรถคารท คิดเปนรอย
ละ 26.8 รองลงมาคืออุบัติเหตุระหวางการกลบหลุมไดวอตต เกลี่ยทรายในบังเกอร คิดเปนรอยละ 12.2
และรอยละ 11.1 เกิดขึ้นระหวางการยกถุงกอลฟ ซอมรอยลูกตกบนกรีน ซึ่งลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ
สวนใหญเกิดจากวัตถุสิ่งของกระแทก บาด ทับ ตี รอยละ 52.4 รองลงมาคือหกลม ลื่นลม รอยละ 19.5
และอุบัติเหตุจากการยกหรือเคลื่อนยายของหนัก รอยละ 13.5 ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งที่
รุนแรงที่สุด สวนใหญไมถึงขั้นหยุดงาน คิดเปนรอยละ 48.8 รองลงมาคือหยุดงานไมเกิน รอยละ 30.5
2. ขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษาขอมู ลสวนบุคคล พบวา ผูใหบ ริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือ ผู
ประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญรอยละ 31.4 มีอายุอยูในชวง 31 – 40 ป ดานสถานภาพ แคดดี้สวนใหญ
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สมรสคิดเปนรอยละ 48.7 แคดดี้สวนใหญไมมีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 78.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 8,935 บาท คิดเปนรอยละ 60.3 แคดดี้สวนใหญไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล คิดเปนรอยละ 78.2
และสวนใหญไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬา คิดเปนรอยละ 59.0 แคดดี้สวนใหญจะมีการดื่มเครื่องดื่มที่มี
คาเฟอีนกอนทํางาน คิดเปนรอยละ 82.7 สวนใหญไมสูบบุหรี่คิดเปนรอยละ 97.4 ดานการนอนหลับ
พักผอนพบวาแคดดี้มีการนอนหลับพักผอนมากกวาหรือเทากับ 7 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 75.0 ทั้งนี้
จากศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาสถานภาพ มี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 (P-value = 0.017) ดังตารางที่ 1
จากผลการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางสถานภาพกับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน มี
ความสั มพัน ธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ (P-value < 0.017) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย
สอดคลองกั บงานวิ จั ยของจิร ศักดิ์ อมรวัฒนเลิศลํ้า (2557) ทําการศึกษาระดับ การรับรูระบบความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท จตุพร รีโนเวชี่น จํากัด ผลการศึกษาพบวาสถานภาพมี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ (P-value = 0.002) ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อภิปรายไดวาเนื่องจาก
สถานภาพโสดหรือหมาย หยาราง แยกกันอยู และสมรส ยอมมีมุมมองในการใชชีวิต ทัศนคติที่แตกตางกัน
โดยเฉพาะในด านความระมัดระวังตนเอง ความปลอดภัยในการทํางาน โดยเฉพาะอยา งยิ่งในกลุมผู
ใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ที่มีสถานภาพสมรสเนื่องจากอาจ
เกรงวาหากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายขึ้นกับตนเอง อาจจะสงผลกระทบตอครอบครัวได ในการศึกษาครั้งนี้
จะเห็นไดวารอยละของแคดดี้ที่เกิดอุบัติเหตุมสี ถานภาพโสด หมาย หยาราง แยกกันอยูเปนสวนใหญดังนั้น
ดวยเหตุผลดังกลาวอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถานภาพมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเกิดอุบัตเิ หตุของผูใหบริการอํานวย
ความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ (N = 156)
ปจจัยสวนบุคคล
เกิดอุบัตเิ หตุ
ไมเกิดอุบตั เิ หตุ
P-value
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ)
(คน)
(คน)
สถานภาพ
0.017*
โสด
30
19.2
29
18.6
สมรส
35
22.4
41
26.3
หมายแยกกันอยู/หยาราง/
17
10.9
4
2.6
โรคประจําตัว
0.109
มีโรคประจําตัว
22
14.1
12
7.7
ไมมีโรคประจําตัว
60
38.5
62
39.7
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ปจจัยสวนบุคคล

รายไดเฉลี่ย(เดือน/บาท)
นอยกวา 8,บาท 935
มากกวาหรือเทากับ 8,บาท 935
การดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ดื่ม
ไมดื่ม
การออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
ไมออกกําลังกายหรือเลนกีฬา
การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน
ดื่ม
ไมดื่ม
การสูบบุหรี่
สูบ
ไมสูบ
เวลาในการนอนหลับพักผอน
(ชั่วโมงตอวัน)
นอยกวา ชั่วโมง 7
มากกวาหรือเทากับ ชั่วโมง 7

เกิดอุบัตเิ หตุ
จํานวน (รอยละ)
(คน)

ไมเกิดอุบตั เิ หตุ
จํานวน (รอยละ)
(คน)

P-value
0.644

34
48

21.8
30.8

28
46

17.9
29.5
0.133

14
68

9.0
43.6

20
54

12.8
34.6
0.155

38
44

24.3
28.2

26
48

16.7
30.8
0.613

69
13

44.2
8.3

60
14

38.5
9.0
0.622

3
79

1.9
50.6

1
73

0.7
46.8
0.195

24
58

15.4
37.2

15
59

9.6
37.8

3. ขอมูลดานการทํางาน
จากการศึกษาขอมูลดานการทํางาน พบวา ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผู
ประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญรอยละ 58.3 มีประสบการณการทํางานนอยกวา 8 ป มีจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานมากกวาหรือเทากับ 5 ชั่วโมงตอวัน คิดเปนรอยละ 82.3 มีจํานวนวันทํางานมากกวาหรือเทากับ 16
วันตอเดือน คิดเปนรอยละ 57.7 สวนใหญมีจํานวนการออกรอบ 1 รอบตอวัน คิดเปนรอยละ 88.5 จาก
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาขอมูลดานการ
ทํางานไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานการทํางานกับการเกิดอุบัติเหตุของผูใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ (N = 156)
ปจจัยดานการทํางาน
เกิดอุบัตเิ หตุ
ไมเกิดอุบตั เิ หตุ
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) P-value
(คน)
(คน)
ประสบการณการทํางาน(ป)
0.357
นอยกวา 8 ป
45
28.8
46
29.5
มากกวาหรือเทากับ 8 ป
37
23.8
28
17.9
จํานวนชั่วโมงการทํางานตอวัน
0.613
นอยกวา 5 วัน ชั่วโมงตอวัน
13
8.3
14
9.0
มากกวาหรือเทากับ 5 ชั่วโมงตอวัน
69
44.2
60
38.5
จํานวนวันทํางานตอเดือน
0.920
นอยกวา 16 วันตอเดือน
35
22.4
31
19.9
มากกว า หรื อ เท า กั บ 16 วั น ต อ
47
30.1
43
27.6
เดือน
จํานวนการออกรอบตอวัน
0.463
1 รอบ
74
47.4
64
41.1
2 – 3 รอบ
8
5.1
10
6.4
*P – value < 0.05
4. การรับรูดา นการจัดการความปลอดภัย
จากการศึกษาการรับรูดานการจัดการความปลอดภัย พบวา ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแก
นักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญมีการรับรูดานการจัดการความปลอดภัยอยูในระดับสูง คิด
เปนรอยละ 91.7 โดยสวนใหญทราบวาสนามกอลฟมีบทลงโทษหากแคดดี้ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ คิด
เปนรอยละ 94.2 รองลงมาคือ ทราบวานโยบายดานความปลอดภัยมีการบังคับใช เพื่อชวยสงเสริมให
แคดดี้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสนามกอลฟได คิดเปนรอยละ 92.9 และทราบวาแคคดี้ทุกคนตองปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัยของสนามกอลฟอยางเครงครัดทุกขอ คิดเปนรอยละ 91.7 จากศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาการรับรูดานการจัดการความ
ปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 (P-value = 0.923)
5. ทัศนคติดานความปลอดภัย
จากการศึกษาทัศนคติดานความปลอดภัย พบวา ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟ
หรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญมีทัศนคติดี คิดเปนรอยละ 86.5 โดยผูใหบริการอํานวยความสะดวก
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แกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญเห็นดวย ในขอคําถามทานคิดวาความปลอดภัยในการ
ทํางานมีความสําคัญอยางมาก คิดเปนรอยละ 96.8 มากที่สุด ในทางตรงกันขามสวนใหญกลับเห็นดวยกับ
ขอคําถามในเชิงลบ ในขอคําถาม ทานคิดวาอุบัติเหตุจากการทํางานเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมและไม
สามารถปองกันได คิดเปนรอยละ 62.2 จากศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาทัศนคติดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 (P-value = 0.020) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับการศึกษา
ในประเทศอิหราน พบวาทัศนคติดานความปลอดภัยในการทํางานมีความสัมพันธกับประสบการณการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน (Gharibi, V et. al., 2016) ทั้งนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้แคดดี้สวนใหญมีทัศนคติ
ที่ดีและไมเกิดอุบัติเหตุ รอยละ 44.2 มากที่สุด ซึ่งมากกวารอยละของแคดดี้ที่มีทัศนคติดีและเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งคิดเปนรอยละ 42.3 นอกจากนี้ยังพบวารอยละของแคดดี้ที่เกิดอุบัติเหตุและมีทัศนคติที่ไมดี (รอยละ
10.3) มีมากกวารอยละของแคดดี้ที่ไมเกิดอุบัติเหตุและมีทัศนคติไมดี (รอยละ 3.2) จะเห็นไดวาคนที่มีทัศ
คติที่ไมดีจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกวา นอกจากนี้ทัศนคติในการทํางานแตละบุคคลไมเหมือนกันขึ้นอยู
กับคานิยม การตัดสินใจ สิ่งเรา หากมีทัศนคติที่ไมดีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเชนกัน
ดังนั้นอาจเปนสาเหตุที่ทําใหทัศนคติดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ
6. ความรูด า นความปลอดภัย
จากการศึกษาความรูดานความปลอดภัย พบวา ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือ
ผูประกอบอาชีพแคดดี้ สวนใหญมีความรูดานความปลอดภัยอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 85.3 โดยผู
ใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญมคี วามรูดา นความปลอดภัย
ในขอที่วาผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากกระทบตอผูประสบอุบัติเหตุแลวยังกระทบตองาน
เพื่อนรวมงาน ครอบครัว และนายจาง คิดเปนรอยละ 98.1 มากที่สุด และในทางตรงกันขาม ผูใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญไมมีความรูดานความปลอดภัยในขอ
ที่วาหนาที่ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานเปนหนาที่ของผูบริหารสนามกอลฟ ไมใช
หนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของแคดดี้ คิดเปนรอยละ 44.9 จากศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาความรูดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 (P-value = 0.345)
7. ความเครียดจากการทํางาน
จากการศึกษาความเครียดจากการทํางาน พบวา ผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟ
หรือผูประกอบอาชีพแคดดี้สวนใหญมีความเครียดในการทํางาน คิดเปนรอยละ 53.8 โดยผูใหบริการ
อํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้มีความเครียดในการทํางานมากที่สุด จาก
แบบสอบถามความเครียดจากการทํางาน ในขอที่วาทานรูสึกไมสบายใจเมื่อถูกผูที่ใชบริการ (นักกอลฟ)
ตําหนิเพราะปฏิบัติงานบกพรอง คิดเปนรอยละ 23.1 มีความเครียดมาก ทานรูสึกเบื่อหนายที่ตองเปนที่
รองรับอารมณของนักกอลฟ คิดเปนรอยละ 28.8 มีความเครียดปานกลาง ทานกังวลกับคาตอบแทนใน
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การออกรอบ คิดเปนรอยละ 35.9 มีความเครียดนอย ทานรูสึกอึดอัดใจที่กฎระเบียบดานความปลอดภัย
ของสนามกอลฟไมชัดเจน คิดเปนรอยละ 36.5 และมีความเครียดนอยที่สดุ ในขอที่วาทานรูสึกเบื่อหนายที่
ตองทํางานในสิ่งที่ตนเองไมถนัด คิดเปนรอยละ 38.6 จากศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิบ ัติงาน ผลการศึกษากลับพบวาความเครียดจากการทํางานไมมีความสัมพันธกับการเกิด
อุบัติเหตุทรี่ ะดับนัยสําคัญทางสถิติ < 0.05 (P-value = 0.119)
ตารางที่ 3 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆกับการเกิดอุบัติเหตุของผูใหบริการอํานวย
ความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ (N = 156)
เกิดอุบัตเิ หตุ
ไมเกิดอุบตั เิ หตุ
ปจจัยดานตางๆ
จํานวน (รอยละ) จํานวน (รอยละ) P-value
(คน)
(คน)
การรั บ รู  ด  า นการจั ด การความ
0.923
ปลอดภัย
มี ก ารรั บ รู  ต  อ การจั ด การความ
75
48.1
68
43.6
ปลอดภัยอยูในระดับสูง
มี ก ารรั บ รู  ต  อ การจั ด การความ
7
4.5
6
3.8
ปลอดภัยอยูในระดับตํ่า
ทัศนคติดานความปลอดภัย
0.020*
ทัศนคติไมดี
16
10.3
5
3.2
ทัศนคติดี
66
42.3
69
44.2
ความรูดานความปลอดภัย
0.345
มีความรูดานความปลอดภัย อยู
72
46.2
61
39.1
ในระดับมาก
มีความรูดานความปลอดภัย อยู
10
6.4
13
8.3
ในระดับนอย
ความเครียดในการทํางาน
0.119
เครียด
49
31.4
35
22.4
ไมเครียด
33
21.2
39
25.0

*P – value < 0.05
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของแคดดี้
กรณีศึกษาสนามกอลฟแหงหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพแคดดี้ เทากับ 52.6 และจากศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการเกิด
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน พบวาสถานภาพสมรส และทัศนคติดานความปลอดภัยตอการเกิดอุบัติเหตุ
จากการปฏิ บัติงานของแคดดี้อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับที่ P-value < 0.017 และ P-value <
0.020 ตามลำดับ
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
จาการศึ ก ษาพบวา ขอ มูล ส วนบุค คลได แ ก สถานภาพ และทัศ นคติ ด า นความปลอดภั ยมี
ความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือ
ผู ประกอบอาชีพแคดดี ้ ผลการศึกษาไดทําใหไดขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมความ
ปลอดภัยกับผูใหบริการอํานวยความสะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพแคดดี้ตอไปนี้
1. ทางสนามกอลฟควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเปนประจําเพื่อ
สงเสริมความรู สรางพฤติกรรมความปลอดภัย ซึ่งจะนําไปสูการลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางาน เนื่องจากทางสนามกอลฟไมไดมีกําหนดการอบรมเรื่องความปลอดภัยอยางชัดเจน อาจนําไปสู
ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุได
2. จัดใหมีการรณรงคกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง ติดปายเตือน
แผนภาพ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกๆ 1 เดือน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูใหบริการอํานวยความ
สะดวกแกนักกอลฟหรือผูประกอบอาชีพ ตําบลชางใหญ อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุก
ทานที่ใหความรวมมือเปนอยางยิ่งในการตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูลในการทํางานวิจัย
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