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การลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสรา้ง

และสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการวางระบบการจัดการความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง จำนวน 14 ราย โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า ค่า
น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ปัจจัยด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยา
ทางน้ำ มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย 0.468 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการคมนาคมและการจราจร มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย 0.213 
ปัจจัยด้านคุณภาพของอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย 0.207 และปัจจัยด้านด้านเศรษฐกิจ
และสังคม มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย 0.113 ตามลำดับ 
คำสำคัญ : การลำดับความสำคัญ , การวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น, การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
 

Abstract 
The aim of this research was analysis of components affecting environment and safety 

construction management: biomass power plant, thepha, songkhla. The statistical population, is 14 
executives in safety management systems, was conducted by using purposive sampling. The data 
are analyzed using Analytic Hierarchy Process (AHP). The result indicates that the groundwater and 
the aquatic ecology is the factor of weighted the highest at (0.468), followed by the transportation 
and traffic factor at (0.213), air quality, sound and vibration factor at (0.207), the economic and 
social factor at (0.113), respectively.  
Keyword: Prioritization, Analytics Hierarchy Process, Environment and Safety Management 
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1. บทนำ 
  ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น ภาครัฐจึงได้ทำการกำหนดแผนพัฒนา
กำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555 -2573 มีการกล่าวถึงการใช้พลังงานทดแทนเป็นประเด็นสำคัญ ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ปี 2555 - 2564 ที่มีความต้องการในการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 10 ปี (ปิติพีร์ 
รวมเมฆ ,2560) สาหรับสถานะของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2559 -2561 มีโครงการที่ขาย
ไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว (COD) จำนวน 611 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 3,901.8 เมกะวัตต์ และมีปริมาณขายไฟฟ้า
เข้าระบบตามสัญญา 2,861.9 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ร้อยละ 36 (นรินทร์ ตันไพบูลย์, 2559) 
จึงทำให้พัฒนาและจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดีและช่วยสร้างงานได้อีกด้วย  แต่ในขณะเดียวกันในกระบวนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ต้องคำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเช่นเดียวกัน เนื่องมาจากมีการนำเอาเทคโนโลยี
จากต่างประเทศเข้ามาสู่กระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรกล สารเคมี และสารพิษที่เป็นอันตราย ซึ่งหากบุคลากร
ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จะส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานและเสี่ยงต่ออันตรายที่จะ
เกิดขึ้นได้ ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝา่ยต้องตระหนักและใส่ใจ
ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มาจากการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันและนำไปใช้
โครงการก่อสร้างที่หลากหลาย เช่น บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักอาศัย (Wanjiku., 2015) โครงการก่อสร้างถนน 
(Kang et al., 2009) และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง (Raviv et al., 2017) เป็นต้น ดังนัน้จึงมีความจำเป็นที่ต้อง
ลำดับความสำคัญขององค์ประกอบที่มีผลต่อการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง เพื่อให้การ
ติดตามผลดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยในการทำงานและลดผลกระทบจากการก่อสร้างที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อวิเคราะห์ลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม
กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 3.1 การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง 
  ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน หรือกระบวนการบริหารการวางแผนความปลอดภัยในการ
ทำงานอย่างมีระบบ ซึ ่งเป็นแนวคิดของการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ ที ่มีการกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีมาตรฐานของกิจกรรม และมีระบบการตรวจสอบติดตามที่เชื่อถือได้ โดยเน้นการใช้ระบบ
การบริหารในการควบคุมอุบัติเหตุและความสูญเสียเป็นหลักเพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุอันตรายของลูกจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในหน่วยงาน
ก่อสร้างมีข้อกำหนดที่สำคัญ ๆ ดังนี้ (กฎกระทรวง, 2551) เช่น กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ในการทำงาน การจัดองค์กรความปลอดภัยในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายและข้อกำหนดต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง การฝึกอบรมความปลอดภัยฯ กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย การตรวจความปลอดภัย
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ในการทำงานก่อสร้าง กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของ
ผู้รับเหมาช่วง การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยในการทำงาน  การรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวน
และวิเคราะห์อุบัติเหตุ การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน การปฐมพยาบาล การวางแผนฉุกเฉิน และ
การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 3.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง กระบวนการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านบวก
และด้านลบจากการดำเนินการของโครงการที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขหรือ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั ้งนี ้ หลักการในการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับ
องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม 4 ส่วน คือ 1) ทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพบนบก และทรัพยากรกายภาพในน้ำ 2) ทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรนิเวศบนบก และทรัพยากร
นิเวศในน้ำ ซึ่งครอบคลุมสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชและสัตว์ ตลอดจนความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนเิวศ
ทางธรรมชาติ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ครอบคลุมถึงการใช้น้ำ การคมนาคม การใช้และครอบครองทีด่นิ 
พลังงานไฟฟ้า การควบคุมน้ำท่วม การระบายน้ำ 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือ
บริเวณโดยรอบ โดยให้ความสำคัญกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม การสาธารณสุขอาชีวอนามัย วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีโบราณสถาน แหล่งธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (มานิดา เฟื่องชูนุช และจุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ, 
2560) และมีการนำหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้างที่สำคัญของ
ประเทศไทย เช่น โครงการสร้างทางพิเศษสายบูรพาวิถี-พัทยา เป็นต้น (โครงการศึกษาความเหมาะสมทางพิเศษสาย
บูรพาวิถ-ีพัทยา, 2560) 
  จากทบทวนวรรณกรรมทั้งทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง สามารถสรุปปัจจัยหลัก
และปัจจัยรอง ดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่เป็นองประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยหลกั ปัจจัยรอง 

ด ้านค ุณภาพของอากาศ เส ียงและความ
สั่นสะเทือน 

กิจกรรมก่อสร้างส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง, กิจกรรมก่อสร้าง
ส่งผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักร, กิจกรรมก่อสร้างส่งผล
กระทบด้านเสียงจากการขนส่ง, การบดบังทิศทางลม และการ
บดบังแสงแดดในพื้นที่ใกล้เคียง 

ด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทาง
น้ำ 

วัสดุหล่นในน้ำขณะก่อสร้าง, การปนเปื้อนของน้ำทิ้งจากที่พัก
คนงาน และการรั่วไหลของน้ำจากยานพาหนะ 

ด้านการคมนาคมและการจราจร ปัญหาในการสัญจรไป-มาของประชาชน, การกีดขวางของ
รถบรรทุกวัสดุ และการขนส่ง/ขนย้าย อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเหตุ
ให้ผิวทางจราจรชำรุด 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ความเดือดร้อนจากฝุ่น สียง และความสั่นสะเทือนและความ
รำคาญจากฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน 
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  จากตารางที่ 1 เป็นปัจจัยหลักและปัจจัยรองขององประกอบการจดัการความปลอดภยัในงานก่อสร้างและ
สิ่งแวดล้อม ท่ีนำไปสู่การลำดับความสำคญัด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP) ต่อไป 

3.3 กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
เป็นวิธีการหนึ ่งที ่ใช้ในการวิเคราะห์เพื ่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกที ่ดีที ่สุด  (Best Alternatives)  

พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร โดยมีหลักการง่ายๆ คือ  แบ่งโครงสร้าง
ของปัญหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงกำหนดเกณฑ์ (Criteria) เกณฑ์ย่อย 
(Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามลำดับ แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัด เลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ว่าเกณฑ์
ไหนสำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความสำคัญหรือความชอบ หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญ
ของเกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้
คะแนนความสำคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล(Consistency) จะสามารถจัดลำดับทางเลอืกเพื่อหาทางเลือกทีด่ี
ที่สุดได้ วิธี AHP เหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการวางโครงการชลประทานและการวิเคราะห์ทางเลือกในการ
จัดการน้ำชลประทาน ซึ่งต้องเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุดจากหลายทางเลือก และมีเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกหลาย
เกณฑ์  AHP เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของทีละคู่ จึงทำให้การเลือกทางเลือกทำได้ง่ายและสะดวกขึ้นปัจจุบัน 
AHP เป็นวิธีหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Decision Making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้กัน
มาก (Lequna et. al., 1999) มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ตัดสินใจทำได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย AHP  การวิเคราะห์การตัดสินใจด้วย AHP มี 8 ขั้นตอน ดังนี ้
 (1) กำหนดทางเลือก ในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแก้ไขที่หลากหลาย  ในขั้นตอนนี้  ให้กำหนด
ทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 (2) ระบุระดับของเกณฑ์ต่ำสุด (Threshold Level) ที่ต้องการของแต่ละทางเลือก 
 (3) คัดเลือกทางเลือกเบื้องต้นจากทางเลือกที่กำหนดในข้ันท่ี 1 โดยตรวจสอบกับเกณฑ์ต่ำสุด ถ้าทางเลือก
ใดต่ำกว่าเกณฑ์ ให้คัดออก 
 (4) ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Sub criteria) เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจาก
ทางเลือกใน (3) 
 (5) สร้างลำดับชั้นของการตัดสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
โดยอย่างน้อยจะมี 3 ลำดับชั้น คือ เป้าหมาย (Goal), เกณฑ์ (Criteria) และ ทางเลือก (Alternatives)  
 (6) เปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่ แล้วจึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ทีละเกณฑ์ จน
ครบทุกเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ 
 (7) คำนวณลำดับความสำคัญของทางเลือก โดยการนำค่าน้ำหนัก (Weight) ของแต่ละทางเลือกในแต่ละ
เกณฑ์ คูณกับค่าน้ำหนักของเกณฑ์ แล้วหาผลรวม ถ้าเรียงลำดับผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกตามคะแนนจากมากไป
น้อย ทางเลือกที่มีคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด 
 (8) วิเคราะห์ความอ่อนไหว  (Sensitivity Analysis) ก่อนที ่จะต ัดสินใจเลือกทางเลือกจากข้อ (7) 
จำเป็นต้องวิเคราะห์ความอ่อนไหวอันเกิดจากความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
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4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ในการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการเชิงลำดับชั้น เข้าช่วยในการหาลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยและคำนวณหาค่าน้ำหนักของปัจจัยแต่ละปัจจัย 
 4.2 วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์   
  ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเพื่อกำหนดปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ดังตารางที่ 1 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย จะนำค่าน้ำหนักที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย โดยผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจใน
การวางระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ตรง จำนวน 14 ราย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2549) และทำการสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธีการเชิงลำดับชั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 4.3.1 นำแบบจำลองที่ได้จากการสร้างเป็นแบบสอบถาม เพื่อทำการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย 
(ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง) 
 4.3.2 นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก
แต่ละคู่ และตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยรองแต่ละคู่)   
 4.3.3 คำนวณค่าน้ำหนักของปัจจัยรอง 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ทำการสร้างแบบสอบถามโดยทำการศึกษาจากเอกสาร  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษา

และรวบรวมความสำคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง  นำประเด็นหลักๆ  สอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา  และ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยและประเด็นหลักๆ  โดยการสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธีการเชิงลำดับชั้น  และทำการสร้าง
แบบจำลองโดยการนำข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อมาทำการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อทำการเปรียบเทียบ
ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง  ซึ่งในแต่ละชั้นผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้คะแนน
ความสำคัญหรือความชอบโดยการเปรียบเทียบของ (เกณฑ์หรือทางเลือก) ทีละคู่ โดยเริ่มจากช้ันบนลงสู่ช้ันล่าง โดย
แบ่งระดับความสำคัญหรือความชอบ ออกเป็น 9 ระดับ  และนำมาคำนวณค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปจัจัยรอง  
หลังจากนั้นนำประเด็นที่ได้มากำหนดโครงสร้างของปัจจัย  โดยนำมาแบ่งเป็นปัจจัยหลักและรองตามรูปแบบของ
วิธีการเชิงลำดับชั้นโดยแบ่งโครงสร้างปัจจัยหลัก ดังตารางที่ 2 และผลการวิเคราะห์ปัจจัยรอง  ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยหลัก 

ปัจจัยหลกั น้ำหนักเฉลี่ย 
คุณภาพของน้ำผิวดิน และนเิวศวทิยาทางน้ำ 0.468   
ด้านการคมนาคมและการจราจร 0.213 
ด้านคุณภาพของอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน 0.201 
ด้านด้านเศรษฐกิจและสังคม   0.113 
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จากตารางที่ 2 การคำนวณค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก  เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปนอ้ย 
ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย  0.468  รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
การคมนาคมและการจราจร มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย  0.213 ปัจจัยด้านคุณภาพของอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน มี
ค่าน้ำหนักเฉลี่ย  0.207 และปัจจัยด้านด้านเศรษฐกิจและสังคม  มีค่าน้ำหนักเฉลี่ย  0.113   
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักปัจจัยรอง 

ปัจจัยรอง น้ำหนักเฉลี่ย 

ด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ  
     - กิจกรรมก่อสร้างส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง 0.414 
     - การบดบังทิศทางลม   0.265 
     - การบดบังแสงแดดในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 0.210 
ด้านการคมนาคมและการจราจร  
     - การปนเปื้อนของน้ำท้ิงจากที่พักคนงาน 0.749 
     - วัสดุหล่นในน้ำขณะก่อสร้าง 0.128 
     - การรั่วไหลของน้ำจากยานพาหนะ 0.122 
ด้านการคมนาคมและการจราจร  
     - การกีดขวางของรถบรรทุกวัสด ุ 0.687 
     - ปัญหาในการสัญจรไป-มาของประชาชน   0.241   
     - การขนส่ง/ขนย้าย อุปกรณก์่อสร้างเป็นเหตุให้ผิว    
       ทางจราจรชำรุด 0.072 
ด้านด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     - ความรำคาญจากฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือน 0.843 
     - ความเดือดร้อนจากฝุ่น สียง และความ 
       สั่นสะเทือน 

0.157 

 

 จากตารางที่ 3 ด้านคุณภาพของอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน  ค่าน้ำหนักท่ีมากที่สุด คือ  ปัจจัย
ด้านกิจกรรมก่อสร้างส่งผลกระทบด้านฝุ่นละออง มีค่าน้ำหนัก  0.414  ปัจจัยด้านการบดบังทิศทางลม มีค่าน้ำหนัก  
0.265  ปัจจัยด้านการบดบังแสงแดดในพื้นที่ใกล้เคียง มีค่าน้ำหนัก  0.210  ตามลำดับ 
 ด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ ค่าน้ำหนักท่ีมากที่สุด  คือ  ปัจจัยด้านการปนเปื้อน
ของน้ำทิ้งจากที่พักคนงาน  มีค่าน้ำหนัก  0.749 ปัจจัยด้านวัสดุหล่นในน้ำขณะก่อสร้าง มีค่าน้ำหนัก  0.128  และ
ปัจจัยด้านการรั่วไหลของน้ำจากยานพาหนะ มีค่าน้ำหนัก  0.122   
 ด้านการคมนาคมและการจราจร ค่าน้ำหนักที่มากที่สุด ปัจจัยด้านการกีดขวางของรถบรรทุกวัสดุ มี
ค่าน้ำหนัก  0.687  ปัจจัยด้านปัญหาในการสัญจรไป-มาของประชาชน  มีค่าน้ำหนัก  0.241  และปัจจัยด้านการ
ขนส่ง/ขนย้าย อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเหตุให้ผิวทางจราจรชำรุด  มีค่าน้ำหนัก  0.072   
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 ด้านเศรษฐกิจและสังคม ค่าน้ำหนักที่มากที่สุด ปัจจัยด้านความรำคาญจากฝุ่น เสียง และความ
สั่นสะเทือน ค่าน้ำหนัก  0.843  และปัจจัยด้านความเดือดร้อนจากฝุ่น สียง และความสั่นสะเทือน ค่าน้ำหนัก  
0.157 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
การลำดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสิ ่งแวดล้อม

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าชีวมวล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พบว่า ค่าน้ำหนักท่ีมากที่สุดของปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยด้าน
คุณภาพของน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ำ ปัจจัยด้านการคมนาคมและการจราจร   ปัจจัยด้านคุณภาพของอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน  และปัจจัยด้านด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามลำดับ  ไม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับเฉลิมพร ศรี
มณีและคณะ (2562) ทำการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างสะพานข้าม
แยก กรณีศึกษา แยกบ้านน้ำกระจาย อ.เมือง จ.สงขลา ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น  ผลการวิจัย พบว่า  ค่า
น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลัก เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพของอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือน (0.570), ปัจจัยด้านการคมนาคมและการจราจร (0.228) , ปัจจัยด้านคุณภาพของน้ำผิวดิน และ
นิเวศวิทยาทางน้ำ (0.221), ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (0.087) และปัจจัยด้านการควบคุมระบบน้ำ (0.065) 
ตามลำดับ เนื่องจากโครงการก่อสร้างทั้ง  2 โครงการ เป็นการก่อสร้างในพื้นที่แตกต่างกันโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ต้องอยู่ห่างจากชุมชมตามที่ข้อกฎหมายกำหนด แต่การก่อสร้างสะพานข้ามแยกเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
คมนาคมของประชาชน ซึ่งมีข้อจำกัดด้านพ้ืนท่ีในการก่อสร้างมากกว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  
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