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บทคัดย่อ
การวิจัยการประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขน ต่อค่าทดแทน
ของการประกอบอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพทาง
กาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขน จากการประกอบอาชีพภาย
หลังจากได้รั บการจ่ายค่าทดแทน 2) เพื่อหาตัวแบบและตัวแปรที่มีผลต่อการได้รับการจ่ ายค่า
ทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างก่อนที่จะประสบ
อุบัติเหตุ รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟู และรายได้ของความแตกต่าง
ระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่า งกายจากการประกอบอาชีพ
กลุ่มตัวอย่างแบ่งได้ 6 กลุ่มได้แก่กลุ่มลูกจ้างที่ประสบอันตรายจนสูญเสียอวัยวะ 1) นิ้วมือ 2) ง่าม
นิ ้ ว มื อ 3) มื อ 4) ข้ อ มื อ 5) แขนเหนื อ ศอกและ 6) แขนใต้ ศ อก ในจั ง หวั ด ระยอง ปทุ ม ธานี
สมุทรปราการสมุทรสาครและกรุงเทพฯจำนวน 300 คน วิธีการศึกษาเป็นการประเมินความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกจ้างที่พิการต่อค่าทดแทนการสูญเสียจากการประกอบอาชีพ ด้วย
การใช้ตัวแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Model) ผลการวิจัยพบว่า 1) ลูกจ้าง
ส่วนใหญ่มีสถานะสุขภาพทางกาย จิต ปัญญาและสังคมค่อนข้างปกติ ดูแลช่วยเหลือตัวเองได้
ยกเว้นแต่ในช่วงเวลาหลังจากประสบอันตรายในตอนแรกจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเพราะยังไม่คุ้นเคยต่อ
การช่วยเหลือตัวเองซึ่งยังต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวลูกจ้างมีความเห็นว่าตนเองมีสถานะทาง
เศรษฐกิจ และสัง คมแย่ลงกว่า เดิ ม เพราะมีข้อจำกั ด ในการทำงานที ่ใ ช้ น ิ้ วมือ หรื อ มือ ไม่ ถ นั ด
เหมือนเดิม ทำให้สูญเสียโอกาสในการทำงานที่จะหารายได้ให้มากขึ้นหรือได้รับความก้าวหน้าใน
การทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและอาย2)
ตัวแบบและตัวแปรที่มีผลต่อการได้รับ การจ่ายค่าทดแทนได้แก่2.1) ตัวแบบการได้รับการจ่ายค่า
ทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง มีความสัมพันธ์กับอวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของ
ลู ก จ้ า ง และอายุ 2.2) ตั ว แบบรายได้ ข องอั ต ราค่ า จ้ า งของลู ก จ้ า งก่ อ นประสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ มี
ความสัมพันธ์กับ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และอายุ 2.3) ตัวแบบรายได้ของ
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูมีความสัมพันธ์กับเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน อายุและอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ 2.4) ตัวแบบรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตรา
ค่าจ้างของลูก จ้างปกติและลูก จ้างที่สูญเสีย สมรรถภาพของร่างกายมี ความสัม พัน ธ์กับ ระดั บ
การศึกษา และอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ
คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม, ค่าทดแทนจากการสูญเสีย, รายได้
ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ, รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
หลังจากที่รับการฟื้นฟู
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Abstract
The purpose of this research on the evaluation of loss disabled work-related
finger, hand or arm disability on compensation for occupational injuries aimed to
study: 1) lifestyle characteristics of the workers who had occupational loss finger,
hand and arm after receiving compensation; 2) variables that affect the
compensation base on the worker’s organ, the income of workers before the
accident, the income of workers after rehabilitation or receiving compensation and
the income of workers and injured work related workers. The samples consisted of
6 groups in area Rayong, Puthumthani, Samutpakran Samutsakon and Bangkok
involving 300 workers. Multiple Linear Regression Model was applied for examining
occupational loss.
We found that 1) Most workers had somewhat normal physical, mental,
spiritual and social health status. They were able to help themselves without the
attendants’ assistance apart from the time after the accidents when the workers had
just lost their finger or hand. They were not able to familiarize to their self-assistance
which they needed time for adaptation. Followed this, the workers agreed that they
had worse socio-economic status because of their work limitation of using finger or
hand not as usual. These workers had lost their promising work opportunity for
earning more income or work promotion which was their socio-economic loss.
Moreover, the workers had accepted that they had inferiority complex and shyness
of their imperfect body among their colleagues which were undetermined social
loss.2) Variables that affect the compensation base on the worker’s organ. We found
that 2.1) the compensation paid to the worker was in accordance to the type of
organ lost and the worker’s age, 2.2) the income model of the workers before the
accident was associated with the worker's gender, education level, age, and work
experience, 2.3) the income model of the workers after rehabilitation was associated
with the worker's gender, education level, age, and work experience before the
accident and 2.4) the income model difference between the wages of regular and
degraded workers was associated with the education level and occupation of the
former employee. So receiving compensation is not fit loss work-related finger, hand
or arm disability.
Keywords: Evaluation of Socio-Economic Impact, Occupational Loss; The Income
Model of the Workers before the Accident, The Income Model of the
Workers after Rehabilitation
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บทนำ
การประเมิ น ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และ
สังคมของลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของนิ้วมือ มือ และ
แขนจากประกอบอาชีพ ภายหลังจากการได้รับการจ่าย
ค่ า ทดแทนพบว่ า ลู ก จ้ า งส่ ว นใหญ่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ
ตนเองได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีผู้ดูแล โดยอาศัยอยู่กับครอบครัว
ยังคงทำงานที่เดิมต่อไปแต่ลักษณะการทำงานแตกต่างไป
จากเดิม นอกจากนี้ยังมีกำลังใจที่ดีสามารถปรับตัวเข้า
กับเพื่อนร่วมงานได้ ลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นคนต่างจังหวัด
จึงพักอาศัยในบ้านเช่า/ห้องเช่ากับสามี/ภรรยา มีคนที่
ต้ อ งเลี ้ ย งดู / ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบซึ ่ ง มั ก เป็ น บิ ด า/มารดา
สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้ปัญหา/อุปสรรคของ
ลูกจ้างในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ทำงานไม่
สะดวก/ทำได้ไม่เต็มที่ ลูกจ้างส่วนใหญ่มีสถานะสุขภาพ
ทางกาย จิต ปัญญาและสังคมค่อนข้างปกติ ดูแลช่วยเหลือ
ตัวเองได้ยกเว้นแต่ในช่วงเวลาหลังจากประสบอันตราย
ในตอนแรกจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเพราะยังไม่คุ้นเคยต่อการ
ช่วยเหลือตัวเองซึ่งยัง ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวแต่
ลูกจ้างมีความเห็นว่าตนเองมีสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมแย่ลงกว่าเดิม เพระมีข้อจำกัดในการทำงานที่ใช้นิ้ว
มือหรือมือไม่ถนัดเหมือนเดิม ทำให้สูญเสียโอกาสในการ
ทำงานที่จะหารายได้ให้มากขึ้นหรือได้รับความก้าวหน้า
ในการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและอายเพื่อนซึ่ง
นับว่าเป็นความสูญเสียทางสังคมที่ประเมินค่าไม่ได้จะ
เห็นว่าการที่ลูกจ้างประสบอันตรายจนสูญเสียนิ้วมือ มือ
และแขนนั้น ทำให้ต้องมีการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่คิดเป็น
มูลค่าได้ทั้งในส่วนของกองทุนเงินทดแทน นายจ้าง และ
การสูญเสีย ที่คิดเป็น มูล ค่าไม่ได้โ ดยเฉพาะทางสั ง คม
(เกรียง กิจบำรุงรัตน์, 2560)
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ เ งิ น ทดแทน พ.ศ. 2537
มาตรา 26 ได้ ก ำหนดให้ ม ี จ ั ด ตั ้ ง กองทุ น เงิ น ทดแทน
สำนักงานประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง
แทนนายจ้าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายเงิ นสมทบตามมาตรา
44 และเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 43 เมื่อลูกจ้างประสบ
อัน ตรายหรือเจ็บ ป่ว ยหรื อสูญหายให้น ายจ้า งจ่ า ยค่ า
ทดแทนเป็ น รายเดื อ นให้ แ ก่ ล ู ก จ้ า งหรื อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ ต าม
มาตรา 20 แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 18
เงินทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็น
ค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการ
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ทำงาน และค่าทำศพ กฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ได้กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาล เมื่อลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 13 พฤษภาคม 2551
โดยเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ลูกจ้างประสบอันตราย
หรื อ เจ็ บ ป่ ว ยจากการทำงานที ่ ไ ด้ ร ั บ จากกองทุ น เงิ น
ทดแทน (อนันตญา เนียมคล้าย, 2552) สถิติของกองทุน
เงินทดแทนพบว่าลูกจ้างยังคงประสบอันตรายจากการ
เสียชีวิตและทุพพลภาพค่อนข้างสูง มีลูกจ้างที่สูญเสีย
อวัยวะจนต้องหยุดงาน นิ้วมือเป็นอวัยวะที่ได้รับอันตราย
จากการทำงานสูงสุดใน 5 ลำดับแรก รองลงมา คือ ตา
มือ ง่ามนิ้วมือ ตามลำดับ สาเหตุที่ทำให้ลูกจ้างประสบ
อันตรายมักเกิดจากการถูกวัตถุ หรือสิ่งของตัด บาด ทิ่ม
แทง กระแทก ชนวัตถุหรือสิ่งของ หรือสารเคมีกระเด็น
เข้าตา (ปิยนุช รัตกุล, 2548)
การที่ลูกจ้างประสบอันตรายพิการจนสูญเสียนิ้ว
มือ มือหรือแขนจากการประกอบอาชี พนั้ น จะส่งผล
กระทบตามมาทั ้ ง ในด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจและสั ง คม
ผลกระทบด้านร่างกายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือไม่สามารถ
ใช้นิ้วมือ มือหรือแขนได้เหมือนคนปกติ ส่งผลต่อการทำ
กิจวัตรประจำวันความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ
ลดลง และต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น ผลกระทบทางจิตใจ
ได้แก่ ความรู้สึกผิดหวังทั้งต่อตนเอง และต่อภาพลักษณ์
ทำให้ลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือหรือแขนนั้นเสียความ
มั่นใจในตนเอง เกิดความรู้ส ึกว่าด้อยคุณค่าในตนเอง
ลดลง เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น รู้สึกอับอาย ลูกจ้างที่
ประสบอันตรายจนสูญเสียนิ้วมือ มือหรือแขนนั้น ต้อง
พยายามปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (ศรีศักดิ์
สุนทรไชย, & รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์, 2550)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพ
ทางกาย จิตใจ และสังคมของลูกจ้างที่พิการจากการ
ประกอบอาชีพภายหลังจากได้รับการจ่ายค่าทดแทน
2. เพื่อหาตัว แบบและตัว แปรที่ มีผ ลต่ อ การ
ได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ
ของลูกจ้าง รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างก่อนที่จะประสบ
อุบัติเหตุ รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลัง จากที่ได้รับ
การฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน รายได้ของความแตกต่าง
ระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพ

82
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.1 January – March 2020

ของร่างกายจากการประกอบอาชีพ
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory
Study) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกจ้างที่พิการต่ อ ค่า
ทดแทนของการประกอบอาชีพ เพื่อศึกษาสาเหตุของการ
ประสบอั น ตรายจากเครื ่ อ งจั ก รและการใช้ อ ุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อลูกจ้าง
• ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ลูกจ้างที่ประสบอันตรายพิการจนสูญเสี ย
อวัยวะ ได้แก่ นิ้วมือ มือ หรือแขนจากการประกอบอาชีพ
ในจังหวัดระยอง ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
และกรุงเทพฯเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเกิดการประสบ
อันตรายของลูกจ้างพิการจนสูญเสียนิ้วมือหรือมือมากที่สุด
จากข้อมูล ประจำปี 2559 โดยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ของลูกจ้างปกติและลูกจ้างที่ต่อมาพิการจนสูญเสียอวัยวะ
ได้แก่ นิ้วมือ มือ หรือแขนจากการประกอบอาชีพ ซึ่ง
จำนวนประชากรในแต่ล ะกลุ่มนั้น มีจำนวนมาก จึงใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ในการเก็บข้อมูลจำนวน 300 คน
2. ผู้ประกอบการของลูกจ้างที่ประสบอันตราย
พิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ หรือแขนจากการประกอบอาชีพ
โดยกลุ่มตัวอย่างคือลูกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 130 คน สำนักงานประกัน
สั ง คม จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร จำนวน 40 คนสำนั ก งาน
ประกันสังคมกรุงเทพ เขตพื้นที่ 7 จำนวน 60 คน ศูนย์
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออก จังหวัด
ระยอง จำนวน 50 คนและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 20 คน
• การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของลูกจ้างที่พิการจนสูญเสียนิ้วมือ มือ หรือแขน
ต่อค่าทดแทนจากการสูญเสีย จากการประกอบอาชี พ
ประจำปี 2559 มีขั้นตอนดังนี้
1. คำนวณหาค่าสถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) ของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของลูกจ้างที่พิการที่สูญเสียนิ้วมือ มือ หรือแขนต่อค่า
ทดแทนจากการสูญเสียจากการประกอบอาชีพโดยสถิติ
พรรณนาได้แก่ ร้อยละ (Present) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. เพื่อสร้างตัวแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple
Linear Regression Model) ของการได้รับการจ่ายค่า
ทดแทนตามประเภทการสู ญ เสี ย อวั ย วะของลู ก จ้ า ง
รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ
รายได้ของอัตราค่าจ้างลูกจ้างหลังจากที่ได้รับการฟื้นฟู
รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติ
และคนสูญเสียสมรรถภาพของร่ากายจากการประกอบ
อาชีพ
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลของลูกจ้างพิการที่สูญเสียนิ้วมือ มือ
หรือแขนจากการประกอบอาชีพ ซึ่งประกอบด้ว ยเพศ
อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อวัยวะที่สูญเสียสมรรถภาพและสาเหตุที่ต้อง
สูญเสียอวัยวะ พบว่าลูกจ้างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ
66 และเพศหญิ ง ร้ อ ยละ 34 ลู ก จ้ า งส่ ว นใหญ่ ม ี อ ายุ
ระหว่าง 35-39 ปี ร้อยละ 21.3 รองลงมามีอายุระหว่าง
45-49 ปี ร้อยละ 14.3 อายุสูงสุด 65 ปี อายุต่ำสุด 17 ปี
อายุเฉลี่ย 36 ปี ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอายุงานตั้งแต่ 1-5 ปี
ร้อยละ 44 รองลงมาอายุงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 28
ลูกจ้างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 52.7 รองลงมา
โสด ร้อยละ 36.7 ลูกจ้างส่ว นใหญ่ม ีร ะดับ การศึ ก ษา
ระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 44.7 รองลงมาระดับประถม
ศึกษา ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่สถานประกอบการที่ลูกจ้าง
ทำงานคือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 44.7 รองลงมา
คื อ กรุ ง เทพมหานคร ร้ อ ยละ 31 ส่ ว นใหญ่ อ วั ย วะที่
ลูกจ้างสูญเสียคือ นิ้วมือ ร้อยละ 76.3 รองลงมาคือ มือ
ร้ อ ยละ 12.7 ส่ ว นสาเหตุ ท ี ่ ท ำให้ ล ู ก จ้ า งต้ อ งสู ญ เสี ย
อวัยวะมากที่ส ุด คือ เครื่องปั้มทั บนิ้วมือ/มือ ร้อยละ
36.7 รองลงมาคือ การประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน
ร้อยละ 23.
2. ลักษณะชีวิตความเป็นอยู่ สถานะสุขภาพ
ทางกาย จิตใจและสังคมของลูกจ้างที่พิการจากการ
ประกอบอาชีพภายหลังจากได้รับการจ่ายค่าทดแทน
ลั ก ษณะชี ว ิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องลู ก จ้ า งที่
สูญเสียนิ้วมือ มือหรื อแขนจากการประกอบอาชีพภาย
หลังจากการได้ร ับ การจ่ ายค่ าทดแทนพบว่ าลู กจ้ า งที่
สูญเสียนิ้วมือ มือหรือแขนจากการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
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ทำงานที่เดิม ร้อยละ 63.8 รองลงมายังไม่ได้ทำงานกำลัง
อยู ่ ร ะหว่ า งการฟื้ น ฟู ร้ อ ยละ 30 โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่างมี
ลักษณะงานใหม่ที่ทำแตกต่างจากลักษณะงานเดิมร้อย
ละ 6.3 และส่วนใหญ่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานหลัง
ประสบอันตรายได้ ร้อยละ 98 แต่ก็ยังมีปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนร่วมงานหลังประสบอันตรายไม่ได้ ร้อยละ 2.0
สถานะทางสุขภาพกายของลูกจ้างที่สูญเสีย
นิ้วมือ มือ หรือแขนจากการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
ลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือ หรือแขนจากการประกอบ
อาชีพ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 87.33 กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีโรคประจำตัว/โรคเรื้อรัง ร้อยละ 12.67 ส่วน
ใหญ่เป็น โรคหัว ใจและความดัน โลหิตสูงร้อยละ 28.9
เป็น โรคความดัน โลหิต สูงและเบาหวาน ร้อยละ 23.7
และเป็นโรคกระเพาะอาหาร ร้อยละ 18.4
สถานะทางสุขภาพจิตใจของลูกจ้างที่สูญเสีย
นิ้วมือ มือหรือแขนจากการประกอบอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง
ลูกจ้างที่สูญเสียนิ้วมือ มือหรือแขนจากการประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตที่ดีโดยมีสถานะทางสุขภาพจิตเชิง
บวกที่เป็นปกติในด้านต่างๆ ดังนี้ การตั้งใจทำงานร้อยละ
61.7 รู้สึกว่าได้ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ร้อยละ 78.7
ตนและบุคคลในครอบครัวตัดสินเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ได้ ร้อยละ 79.3 มีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
ร้อยละ 71.7 จัดการกับปัญหาต่างๆ ของตัวเองได้ ร้อยละ
73.7 และโดยภาพรวมมีความสุขดี ร้อยละ 59.7 สำหรับ
สถานะสุขภาพจิตเชิงลบส่ว นใหญ่ย ังเป็น ปกติในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ รู้สึกเครียดอยู่ตลอดเวลา ร้อยละ 54 รู้สึก
ท้อแท้ต่อความยากลำบากต่างๆ ร้อยละ 55.3 กังวลใจ
จนนอนไม่หลับ ร้อยละ 51.7 รู้สึกมีความทุกข์ ร้ อยละ
55 ขาดความมั่นใจในตนเอง ร้อยละ 54 และไม่เคยคิด
ว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า ร้อยละ 48
3. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยของความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการอธิบายผลต่อการ
ได้ ร ั บ การจ่ า ยค่ า ทดแทนตามประเภทการสู ญ เสี ย
อวัยวะ
การสร้างตัวแบบถดถอยพหุ (Multiple Linear
Regression Model) ของการได้รับการจ่ายค่าทดแทน
ตามประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้าง ฟังก์ชั่นที่ใช้
ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้
การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภท
การสูญเสียอวัยวะ = ฟังก์ชัน (เพศ, อายุ,สถานภาพการ
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สมรส, ประสบการณ์การทำงาน, ระดับการศึกษา, อวัยวะ
ที่ได้รับการสูญเสียและ อาชีพในการทำงาน) ซึ่งจะได้ตัว
แบบถดถอยพหุคูณ (Regression Model) โดยวิธี Stepwise
ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 ตัวแบบการได้รับการจ่ายค่า
ทดแทนตามประเภทการสูญ เสี ย อวั ยวะของลู กจ้ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปผลได้ว่าการได้รับ
ค่ า ทดแทนการการจ่ า ยค่ า ทดแทนตามประเภทการ
สู ญ เสี ย อวั ย วะของลู ก จ้ า งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ร ะดั บ
นัยสำคัญ 0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณของการ
ได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ
ของลูกจ้าง ดังสมการที่ 1 คือ
การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสีย
อวั ย วะ = 190704.100 + 39379.054 อวั ย วะที ่ ไ ด้ รับ
การสูญเสียของลูกจ้าง− 4337.689 อายุ
(1)
นั่ นคือ การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตาม
ประเภทการสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างมีความสัมพันธ์กับ
อวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้าง และอายุ โดยมีค่า
อำนาจในการทำนายผลของตัวแบบเท่ากับ 58.4%
4. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยของความ
สัมพัน ธ์ร ะหว่า งตั วแปรต่า งๆ ในการอธิบายผลต่ อ
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบ
อุบัติเหตุ
การสร้ า งตั ว แบบถดถอยพหุ (Multiple
Linear Regression Model) ของรายได้ของอัตราค่าจ้าง
ของลู ก จ้ า งก่ อ นที ่จ ะประสบอุ บ ัต ิ เหตุ ฟ ัง ก์ ช ั ่น ที่ ใช้ใน
การศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้ดังนี้
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่ประสบอุบัติเหตุ=
ฟังก์ชัน (เพศ, สถานภาพการสมรส, ประสบการณ์การ
ทำงาน, ระดับการศึกษา, อายุ, อวัยวะที่ได้รับการสูญเสีย
และอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ) ซึ่งจะได้ตัวแบบถดถอย
พหุ ค ู ณ (Regression Model) โดยวิ ธ ี Stepwise ดั ง
ตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 ตัวแบบรายได้อัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปผลได้ว่ารายได้อัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ก่ อ นที ่ จ ะประสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ร ะดั บ
นัยสำคัญ 0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณของรายได้
ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุดัง
สมการที่ 2 คือ รายได้อัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะ

84
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.1 January – March 2020

ประสบอุบัติเหตุ = 4396.651 + 98.509 ประสบการณ์
การทำงาน - 1360.064 เพศ + 1388.477 ระดับการศึกษา+
97.647 อายุ
(2)
นั่นคือ รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุ มีความสัมพันธ์กับเพศระดับ
การศึกษา อายุและประสบการณ์การทำงานก่อนประสบ
อุบัติเหตุโดยมีค่าอำนาจในการทำนายผลของตัว แบบ
เท่ากับ 54.4%
5. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยของความ
สัมพัน ธ์ร ะหว่า งตั วแปรต่า งๆ ในการอธิบายผลต่ อ
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการ
ฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน
การสร้ า งตั ว แบบถดถอยพหุ (Multiple
Linear Regression Model) ของรายได้ของอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน
ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษาของการวิจัยนี้สามารถเขียนได้
ดังนี้ รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการ
ฟื้นฟู=ฟังก์ชั่น (เพศ, สถานภาพการสมรส,ประสบการณ์
การทำงาน, ระดับการศึกษา, อายุ, อาชีพก่อนประสบ
อุบัติเหตุ) ซึ่งจะได้ตัวแบบถดถอยพหุ คูณ (Regression
Model)โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 3
จากตารางที ่ 3 ตั ว แบบรายได้ ข องอั ต รา
ค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้น ฟูหรือได้ร ับค่า
ทดแทนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปผลได้ว่า
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟู
หรือได้รับ ค่าทดแทนมี ความสัมพันธ์ ที่ร ะดับนัย สำคัญ
0.05 ซึ ่ ง จะได้ ส มการถดถอยพหุ ค ุ ณ รายได้ ข องอั ต รา
ค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้น ฟูหรือได้ร ับค่า
ทดแทน ดังสมการที่ 3 คือ
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับการฟื้นฟู
หรื อ ได้ ร ั บ ค่ า ทดแทน= 3039.34 - 1740.26เพศ +
2318.69 ระดั บ การศึ ก ษา + 72.64 อายุ + 85.892
ประสบการณ์การทำงาน + 50.56 อาชีพก่อนประสบ
อุบัติเหตุ
(3)
นั่นคือ รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
หลั ง จากที ่ ร ั บ การฟื ้ น ฟู ห รื อ ได้ ร ั บ ค่ า ทดแทนมี ค วาม
สัมพันธ์กับเพศ ระดับการศึกษา อายุ ประสบการณ์การ
ทำงานและอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุโดยมีค่าอำนาจใน
การทำนายผลของตัวแบบเท่ากับ 49.6%
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6. ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ ก ารถดถอยของความ
สัมพัน ธ์ร ะหว่า งตั วแปรต่า งๆ ในการอธิบายผลต่ อ
รายได้ ข องอั ต ราค่ า จ้า งของความแตกต่ า งระหว่า ง
อัตราค่าจ้า งของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพ
ของร่างกาย
การสร้ า งตั ว แบบถดถอยพหุ (Multiple
Linear Regression Model) รายได้ของอัตราค่าจ้างของ
ความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคน
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายฟังก์ชั่นที่ใช้ในการศึกษา
ของการวิ จ ั ย นี้ ส ามารถเขี ยนได้ด ั ง นี ้ รายได้ ข องความ
แตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกาย= ฟังก์ชั่น (เพศ, สถานภาพการ
สมรส, ประสบการณ์การทำงาน, ระดับการศึกษา, อายุ,
อวัยวะที่ได้รับการสูญเสีย , อาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ)
ซึ ่ ง จะได้ ต ั ว แบบถดถอยพหุ ค ู ณ (Regression Model)
โดยวิธี Stepwise ดังตารางที่ 4
จากตารางที่ 4 ตั ว แบบรายได้ ข องความ
แตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้าง
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายมี นัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปผลได้ ว ่า รายได้ข องความแตกต่ า ง
ระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสีย
สมรรถภาพของร่างกายมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญ
0.05 ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคุณของรายได้ของความ
แตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้าง
สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายดังสมการที่ 4 คือ
รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ปกติและลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย =
-3131.95+1028.24ระดับการศึกษา+48.23อาชีพก่อน
ประสบอุบัติเหตุ
(4)
นั่นคือ รายได้ของความแตกต่างระหว่าง
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติและลูกจ้างสูญเสียสมรรถภาพ
ของร่างกายมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและอาชีพ
ก่อนประสบอุบัติเหตุ เดิม โดยมีค่าอำนาจในการทำนาย
ผลของตัวแบบเท่ากับ 54.3 %
7. ตั ว แบบ Multiple Linear Regression
Model ของตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อิสระ
จากตารางที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 1) ตัวแบบ
การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสีย
อวัยวะของลูกจ้างมีความสัมพันธ์กับอวัยวะที่ได้รับการ
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สูญเสียของลูกจ้างและอายุ 2) ตัวแบบรายได้ของอัตรา
ค่าจ้างของลูกจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับ
เพศระดับการศึกษาประสบการณ์การทำงาน และอายุ 3)
ตัวแบบรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่รับ
การฟื้นฟูมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน และอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ
4) ตัวแบบรายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้าง
ของลูกจ้างปกติและลูกจ้า งที่ส ูญ เสีย สมรรถภาพของ
ร่างกายมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและอาชีพก่อน
ประสบอุบ ัติเหตุผ ลการศึกษาดังกล่าวสะท้ อนว่ า การ
ได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อทดแทนการขาดรายได้ในอนาคตที่เกิดจากการพิการ
จึงไม่เหมาะสมกับความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ
มือ หรือแขนของลูกจ้าง
บทสรุปและอภิปรายผล
ลูกจ้างส่วนใหญ่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี
โดยที่ไม่ต้องมีผู้ดูแลเพราะส่วนใหญ่สูญเสียนิ้วมือ อาศัย
อยู่กับครอบครัวยังคงทำงานที่เดิมต่อไปแต่ลักษณะการ
ทำงานแตกต่างไปจากเดิม นอกจากนี้ยังมีกำลังใจที่ดี
สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ ลูกจ้างส่วนใหญ่
เป็นคนต่างจั งหวัดจึงพักอาศัยในบ้านเช่า/ห้องเช่ากับ
สามี/ภรรยา มีคนที่ต้องเลี้ยงดู/ดูแลรับผิดชอบซึ่งมักเป็น
บิดา/มารดา สามารถปรับตัวเข้ากับครอบครัวได้ ปัญหา/
อุปสรรคของลูกจ้างในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนั้น ส่วน
ใหญ่ทำงานไม่สะดวก/ทำได้ไม่เต็มที่ ลูกจ้างส่วนใหญ่มี
สถานะสุขภาพทางกาย จิต และสังคมค่อนข้างปกติ ดูแล
ช่วยเหลือตัวเองได้ยกเว้นแต่ในช่วงเวลาหลังจากประสบ
อัน ตรายในตอนแรกที่จำเป็น ต้องมีผู้ดูแลเพราะยังไม่
คุ้นเคยต่อการช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งยังต้องอาศัยเวลาใน
การปรับตัวแต่ลูกจ้างมีความเห็นว่าตนเองมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมแย่ลงกว่าเดิมเพราะมีข้อจำกัดในการ
ทำงานที่ใช้นิ้วมือหรือมือไม่ถนัดเหมือนเดิมทำให้สูญเสีย
โอกาสในการทำงานที่จะหารายได้ให้มากขึ้นหรือได้รับ
ความก้าวหน้าในการทำงาน ซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมด้อยและ
อายเพื่อนซึ่งนับว่าเป็นความสูญเสียทางสังคมที่ประเมิน
ค่าไม่ได้ ลูกจ้างส่ว นใหญ่มีความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ประสบอันตรายที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้
ลดลง/ขาดรายได้ และทำงานไม่ได้ตามปกติต้องเปลี่ยน
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หน้าที่การงาน ด้านครอบครัวคือ ขาดรายได้มาเลี้ยงดู
ครอบครัว และครอบครัว แตกแยกไม่มีความสุข ด้าน
สังคมคือมีผลกระทบทางด้านจิตใจ และถูกสังคมดูถูก
อายเพื่อน เพราะมีอวัยวะไม่ครบสอดคล้ องกับ ความ
คิดเห็นของครอบครัวหรือผู้ดูแล
ผลการวิจัยการหาตัวแบบและตัวแปรที่มีผลต่อ
การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการสูญเสีย
อวัยวะของลูกจ้างพบว่า 1) ตัวแบบการได้รับการจ่ายค่า
ทดแทนตามประเภทการสูญ เสี ย อวั ยวะของลู กจ้ า งมี
ความสัมพันธ์กับอวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้าง
และอายุ 2) ตัวแบบรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ก่ อ นประสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ ก ั บ เพศระดั บ
การศึกษาประสบการณ์การทำงาน และอายุ 3) ตัวแบบ
รายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลั งจากที่รับการฟื้นฟู
มีความสัมพันธ์กับเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทำงาน อายุและอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ 4) ตัวแบบ
รายได้ของความแตกต่างระหว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ปกติ แ ละลู ก จ้ า งที ่ ส ู ญ เสี ย สมรรถภาพของร่ า งกายมี
ความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและอาชีพก่อนประสบ
อุบัติเหตุผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนว่าการได้รับการ
จ่ายค่าทดแทนตามกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทน
การขาดรายได้ ใ นอนาคตที่ เ กิ ด จากการพิ ก าร จึ ง ไม่
เหมาะสมกับความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือ
หรือแขนทั้งนี้การได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภท
การสูญเสียอวัยวะของลูกจ้างโดยลักษณะอัตราที่เหมาะสม
ควรคำนึงถึงรายได้ของอัตราค่าจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ
รายได้ของอั ตราค่า จ้า งหลั งจากได้ รับ การฟื้น ฟู และ
รายได้ของความแตกต่างระว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง
ปกติกับลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งส่วน
ใหญ่พิจารณาจากเพศอายุระดับการศึกษา อาชีพ และ
ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่ง
สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้สองลักษณะคือ ปรับอัตราร้อยละ
ของการจ่ายค่าทดแทนจากค่าจ้างเดือนสุดท้ายให้สูงขึ้น
และปรับระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนให้ยาวนานขึ้น แต่
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วยเช่น ความอยู่รอด
ของกองทุ น เงิ น ทดแทน ความสะดวกต่ อ การบริ ห าร
จัดการ เป็นต้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้มีความเห็นว่ารัฐบาล
ควรกำหนดนโยบายและการดำเนิ น การช่ ว ยเหลื อ
หลังจากที่ลูกจ้างประสบอันตรายจนสูญเสียนิ้วมือ มือ
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หรือแขนจากการประกอบอาชีพ ได้แก่ 1) ทบทวนความ
ช่วยเหลือหลังจากลูกจ้างประสบอันตรายจากการได้รับ
การจ่ า ยค่ า ทดแทน เนื ่ อ งจากลู ก จ้ า งสู ญ เสี ย โอกาส
สูญเสียรายได้โดยพิจารณาจากรายได้ของความแตกต่าง
ระว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างปกติกับลูกจ้างที่สูญเสีย
สมรรถภาพของร่ า งกาย 2) ควรหาแนวทางติ ด ตาม
เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องสำหรับลูกจ้างที่ไม่
สามารถทำงานอีกต่อไปได้ ทั้งในการจัดอบรมอาชีพและ
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หางานใหม่ 3) กำหนดมาตรการติ ด ตามดู แ ลสถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างประสบอันตรายให้มีการปรับปรุง
ระบบความปลอดภั ย ในการทำงาน 4) ออกกฎหมาย
ควบคุมดูแลสถานประกอบการให้มีนโยบายในการรับ
ลูกจ้างให้ทำงานในสถานประกอบการของตนเองเพื่อให้มี
รายได้ต่อไป และรายได้ไม่ควรต่ำกว่าเดิมแม้จะทำงานใน
ลักษณะงานใหม่ หรือหางานในสถานประกอบการอื่น
ให้แก่ลูกจ้างทำต่อไป
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ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการอธิบายผลต่อการได้รับการจ่ายค่าทดแทนตามประเภทการ
สูญเสียอวัยวะ
ตัวแปรอิสระ
Bi
Std. Error
Beta
t – Statistic
p-value
ค่าคงที่
190704.100
90783.198
2.101
0.043
อวัยวะที่ได้รับการสูญเสีย
39379.054
12049.570
0.459
3.268
0.002
อายุ
-4337.689
1998.186
-0.305
-2.171
0.032
2
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; R = 0.584
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการอธิบายผลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างก่อนที่จะ
ประสบอุบัติเหตุ
ตัวแปรอิสระ
Bi
Std. Error
Beta
t – Statistic
p-value
ค่าคงที่
4396.651
1614.565
2.723
0.007
ประสบการณ์การทำงาน
98.509
25.393
0.232
3.879
0.000
เพศ
-1360.064
491.250
-0.169
-3.154
0.002
ระดับการศึกษา
1388.477
324.779
0.259
4.275
0.000
อายุ
97.647
23.616
0.273
4.135
0.000
2
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; R = 0.544
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการอธิบายผลต่อต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของลูกจ้างหลังจากที่
รับการฟื้นฟูหรือได้รับค่าทดแทน
ตัวแปรอิสระ
Bi
Std. Error
Beta
t – Statistic
p-value
ค่าคงที่
3039.34
1684.786
1.804
0.072
ระดับการศึกษา
2318.69
345.139
0.403
6.718
0.000
อายุ
72.64
25.849
0.194
2.810
0.005
เพศ
-1740.26
449.068
- 0.208
- 3.875
0.000
ประสบการณ์การทำงาน
85.89
28.313
0.187
3.034
0.003
อาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ
50.56
25.091
0.111
2.015
0.0045
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; R2 = 0.496
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในการอธิบายผลต่อรายได้ของอัตราค่าจ้างของความแตกต่าง
ระหว่างอัตราค่าจ้างของคนปกติและคนสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย
Bi
Std. Error
Beta t – Statistic p-value
ค่าคงที่
-313.95 90783.198
-5.657
0.000
ระดับการศึกษา
1028.24 12049.570 0.314
5.501
0.000
อาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ
48.23 1998.186
0.186
3.254
0.001
2
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; R = 0.543
ตารางที่ 5
ตัวแบบ
1
2
3
4

ตัวแบบ Multiple Linear Regression Model ของตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
การได้รับการจ่ายค่าทดแทน
อวัยวะที่ได้รับการสูญเสียของลูกจ้างและอายุ
รายได้ของอัตราค่าจ้างก่อนประสบอุบัติเหตุ
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและอายุ
รายได้ของอัตราค่าจ้างหลังจากได้รับการฟื้นฟู
เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงานอายุและอาชีพก่อนประสบ
อุบัติเหตุ
รายได้ของความแตกต่างระว่างอัตราค่าจ้างของลูกจ้าง ระดับการศึกษา และอาชีพก่อนประสบอุบัติเหตุ
ปกติกับลูกจ้างที่สูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย

