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เนื่องจากในปั จจุบนั บริ ษทั เจ.เอส.สตีลโปรดักส์ จากัด ยังไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีใน
การทางานให้กบั พนักงานและระบบการจัดคลังสิ นค้า(น๊อต)ที่ไม่มีสิทธิ ภาพดังนั้นการทางานใน
โรงงานอุตสาหกรรมย่อมเกิ ดอุบตั ิเหตุบ่อยครั้งแต่เราสามารถป้ องกันได้ โดยกลุ่มข้าพเจ้าจึงจัดทา
โครงการความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) ขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงค์ 1) ช่ วย
ลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดจากการปฏิบตั ิงาน 2) ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยจาก
การปฏิ บตั ิ งาน 3)เพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการตรวจนับสิ นค้าภายในคลัง โดยมี ข้ นั ตอนการ
ดาเนิ นงานดังนี้ 1.ขั้นตอนการติดตั้งถังดับเพลิ ง 2.ขั้นตอนการนับคลังสิ นค้า(น็อต) ซึ่ งขั้นตอน
ดังกล่าวสามารถทาให้ลดอุบตั ิเหตุได้จริ งยังทาให้มีความรู ้เกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทางานที่
ถูกต้องและทาให้การตรวจนับสิ นค้าง่ายขึ้นและมีความรวดเร็ วในการทางาน ข้อเสนอแนะ ควรมี
การจัดอบรมให้แก่พนักงานเกี่ยวกับเรื่ องความปลอดภัย
คำสำคัญ : ความปลอดภัยในโรงงาน/ระบบการจัดคลังสิ นค้า(น๊อต)
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษทั เจ เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด เป็ นโรงงานผลิตเหล็กซึ่ งจาเป็ นต้องมีความปลอดภัยใน
โรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) ที่ดี ปัจจุบนั ประเทศไทยสามารถผลิตสิ นค้า ที่มีคุณภาพสู งออก
สู่ ตลาดโลก ทาให้ผผู้ ลิตต้องใช้เครื่ องจักร และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ดังนั้น สุ รพล พะยอมแย้ม
(2541: 294–295) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมในโรงงานต้องปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพราะมี
การแข่งขันทาให้ส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บและเกิดความเสี ยหายทางทรัพย์สินและเกิดอุบตั ิเหตุ
หรื ออันตรายในโรงงานได้ตลอดเวลา
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์(2547: 13-14) กล่าวว่า การเกิดอุบตั ิเหตุเป็ น
สิ่ งที่ไม่พึงประสงค์ ทาให้เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน จึงมีผลเสี ยเกิดขึ้น ซึ่ ง สราวุธ สุ ธรรมาสา(2547: 9)
กล่าวสนับสนุนว่า ในการปฏิบตั ิงานในโรงงานอุตสาหกรรมต้องมีความปลอดภัย
ธนิต โสรัตน์ (2552: 3-4) กล่าวว่า การจัดคลังสิ นค้า (Warehousing)คือ การจัดเก็บรักษา
สิ น ค้า ให้ อ ยู่ใ นสภาพที่ ดี แ ละพร้ อ มที่ จ ะส่ ง มอบให้ ก ับ กระบวนการผลิ ต และให้ ก ับ ลู ก ค้า โดย
คลังสิ นค้าจะเป็ นสถานที่พกั สิ นค้าและเก็บรักษาสิ นค้าหรื อวัตถุดิบหรื อวัสดุสิ่งของต่างๆ สอดคล้อง
กับ ธนิต โสรัตน์ (2552: 3-4) ที่กล่าวว่าการจัดการสิ นค้าในคลังสิ นค้าที่ดีจะสามารถช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้
ด้วยเหตุน้ ีจึงเป็ นเหตุจูงใจให้คณะผูจ้ ดั ทาทาการศึกษาเรื่ อง “ความปลอดภัยในโรงงานและ
การจัดคลังสิ นค้า(น็อต)”
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 ช่วยลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิดจากการปฏิบตั ิงาน
1.2.2 ส่ งเสริ มให้พนักงานมีความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงาน
1.2.3 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจนับสิ นค้าภายในคลัง
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.3.1 ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดเก็บอะไหล่เครื่ องจักร ของ บริ ษทั เจ เอส.สตีล
โปรดักส์ จากัด
1.3.2 ระยะเวลาการดาเนิ นงานตั้งแต่ วันที่14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่31 สิ งหาคม 2561
ทางานวันละ 8 ชัว่ โมง
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้ลดอุบตั ิเหตุได้จริ ง
1.4.2 ทาให้มีความรู ้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานที่ถูกต้อง
1.4.3 ทาให้การตรวจนับสิ นค้าง่ายขึ้นและมีความรวดเร็ ว

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)” คณะผูจ้ ดั ทาได้
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องทฤษฎี แนวความคิดและ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานวิจยั มีดงั นี้
2.1 ความหมายของความปลอดภัย
2.2 ความหมายของการจัดการคลังสิ นค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดอุบตั ิเหตุและความปลอดภัย
2.4 เอกสารอ้างอิง
2.1 ความหมายของความปลอดภัย
2.1.1 ความหมายของความปลอดภัย
สถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติ (ม.ป.ป. : 2) ได้ให้ความหมายของความปลอดภัยว่า การ
ควบคุมความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ทรัพย์สินเสี ยหาย และความ
สู ญเสี ยเนื่องจากกระบวนการผลิต การควบคุมจะหมายรวมถึงการป้ องกันไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุ และ
การดาเนินการให้สูญเสี ยน้อยที่สุด เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
สุ รพล พยอมแย้ม(2541: 286) ความปลอดภัยในการทางานหมายถึงผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ซึ่ งอุปสรรคนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. อุปสรรคที่ทราบและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
2. อุปสรรคที่ไม่คาดคิดและมิได้ควบคุมไว้ก่อน หรื อเรี ยกโดยรวมว่า “อุบตั ิเหตุ (accident)”
โชคชัย บุเสมอ(2542: 3) กล่าวว่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวการณ์ปราศจากอันตราย
การบาดเจ็บ การเสี่ ยงภัย หรื อการสู ญเสี ย
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2547: 13) “การปราศจากภัย” ในทางปฏิบตั ิ
เป็ นไปไม่ได้ที่ขจัดภัยทุ ก ชนิ ดให้หมดรวมถึ ง การปราศจากอันตรายที่ มีโอกาสจะเกิ ดขึ้ นด้วย
ความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิต
ข้างต้น สรุ ปได้วา่ ความปลอดภัย หมายถึง สภาวการณ์ปราศจากภัย อันตราย การบาดเจ็บ
การเสี่ ยงภัย หรื อการสู ญเสี ย
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2.2.2 ความหมายของอุบัติเหตุ
ชวลิต อาคมธน (2537: 156-157) กล่าวว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดไม่มีใครต้องการให้
เกิดและทาให้เกิดความสู ญเสี ยแก่ร่างกายรวมทั้งชีวติ หรื อทรัพย์สิน
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี และวีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2547: 13-14) กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า และทาให้ทรัพย์สินเสี ยหาย
อุบตั ิเหตุจากการทางาน (Occupational Accidents) เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้
คาดคิดไม่ได้มีมาตรการหรื อแผนการควบคุมมีผลทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานได้รับการบาดเจ็บพิการหรื อถึง
ขั้นเสี ยชีวติ
สรุ ปได้วา่ อุบตั ิเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด และทาให้เกิดความ
เสี ยหายแก่ร่างกาย และทรัพย์สิน
2.2 ความหมายของการจัดการคลังสิ นค้ า (Warehouse Management)
คานาย อภิปรัชญาสกุล(2550: 291) กล่าวว่า การจัดการคลังสิ นค้า หมายถึง การจัดเก็บ
น๊อต, กรู , แหวนอีแปะ เพื่อให้เกิดการดาเนิ นการเป็ นระบบให้คุณภาพของการเก็บ การหยิบ การ
ป้ องกัน ลดการสู ญเสี ยเพื่อให้ตน้ ทุนการดาเนินงานต่าที่สุดและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
วัตถุประสงค์ ของการจัดการคลังสิ นค้ า (Objective of Warehouse Management)
1. ลดระยะทางในการปฏิบตั ิการในการเคลื่อนย้าย
2. การใช้พ้นื ที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. เพื่อให้เครื่ องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอ
4. สร้าง ความพึงพอใจในการทางานในแต่ละวันแก่ผเู ้ กี่ยวข้องในการเคลื่อนย้าย
สิ นค้า
5. วางแผนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการบริ การภายใต้ตน้ ทุนที่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
คุม้ ค่า
วิทยา สุ หฤทดํารง (2549: 30) กล่าวว่าประโยชน์ ของการจัดการคลังสิ นค้ า (The Benefit of
a warehouse)
1. ช่วยสนับสนุนการผลิต
2. เป็ นที่ผสมผลิตภัณฑ์
3. เป็ นที่รวบรวมสิ นค้า
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย
2.3.1 ทฤษฎี โดมิโนของการเกิดอุบตั ิเหตุ Domino Theory (H.W. Heinrich ออนไลน์

สื บค้นวันที่ 10 กันยายน 2561) กล่าวว่า การบาดเจ็บและความเสี ยหายต่างๆ เป็ นผลมาจาก
อุบตั ิเหตุและการกระทาที่ไม่ปลอดภัย
2.3.2 ทฤษฎี ค วามเอนเอี ย งในการเกิ ด อุ บ ัติเ หตุ (Accident-Proneness Theory) (Major
GreenwoodและHilda M.woods ออนไลน์ สื บค้นวันที่ 10 กันยายน 2561) กล่าวว่าความโน้มเอียงที่
จะทาให้เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นการคาดการณ์ ล่วงหน้าซึ่ งแต่ละคนย่อมมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้เท่าๆ กัน
2.1 บุคลิกลักษณะ พวกนี้จะมีบุคลิกลักษณะที่ต่อต้านสังคม มีพฤติกรรมที่ เปิ ดเผย
ชอบแหวกกฎ (ทาลายกฎเกณฑ์)
2.2 สภาพจิตใจ คือ พวกอารมณ์รุนแรงต่างๆ
2.3 สภาพร่ างกาย เช่น สายตาผิดปกติ ความชรา
2.4 เอกสารอ้างอิง
สุ รชัย ตรัยศิลานันท์ (ออนไลน์ สื บค้นวันที่ 23 สิ งหาคม 2561) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการ
รับรู้การจัดการความปลอดภัยของ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา
เพื่อศึกษาการรับรู้การจัดการความ ปลอดภัยของพนักงานและศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
การจัดการความปลอดภัยของ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวัดนครราชสี มา
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ ผู้บ ริ หารของโรงงานอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ในจัง หวัด
นครราชสี ม า เจ้า หน้าที่ ความปลอดภัย ในการทางานระดับวิชาชี พ และพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
สุ ธาทิพย์ รองสวัสดิ์ (ออนไลน์ สื บค้นวันที่ 23 สิ งหาคม 2561) ได้ศึกษาปั จจัยการรับรู้เรื่ อง
ความปลอดภัยในการทางานที่ มีผลต่อ พฤติกรรมในการทางานของพนักงานระดับปฏิ บตั ิการ
ประจาการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จ.เชี ยงใหม่ พบว่าพนักงานระดับปฏิ บตั ิการประจาการไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางานคือ
ปั จจัยส่ วน บุคคลด้านประสบการณ์การอบรมเรื่ องความปลอดภัยมีความสั มพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการทางาน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
3.1.1 ชื่อสถานประกอบการ
3.1.2 ทีต่ ้งั สถานประกอบการ

: บริ ษทั เจ เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด
: 47-48 ม.3 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

รู ปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ (Logo)บริ ษทั เจ เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เจ เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ประกอบกิจการรี ดเหล็กเส้นก่อสร้าง อยูท่ ี่อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

คุณจันทนา วงษ์ถนอม
หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ
พนักงานที่ปรึ กษา

คุณพรศรี หนูนาค
ผูจ้ ดั การการบัญชีการเงิน
พนักงานที่ปรึ กษา
คุณณัฐฏฐธัญศา ใจเอือ้ ย
เจ้ าหน้ าทีค่ วามปลอดภัย
พนักงานทีป่ รึกษา

นางสาวธัญกมล พันผง
ผูช้ ่วยฝ่ ายจัดซื้ อ
นักศึกษาฝึ กงาน

นางสาวกรกมล จิรพนาสม
ผูช้ ่วยฝ่ ายบัญชีการเงิน
นักศึกษาฝึ กงาน
นางสาวกรกนก จิรพนาสม
ผูช้ ่วยฝ่ ายบัญชีการเงิน
นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปที่ 3.3 แผนภาพการจัดองค์กรและการบริ หารงาน
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.1 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นางสาวธัญกมล พันผง
ผูช้ ่วยฝ่ ายจัดซื้ อ

3.4.2 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- พิมพ์เอกสารการจัดซื้ อ
- แฟกซ์เอกสาร
- ถ่ายเอกสาร
- เดินเอกสาร
- เช็คสต๊อกสิ นค้า
- ตัดสต๊อกสิ นค้า
- เขียนบิลรับของ
- เก็บเอกสาร
3.4.3 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย

นางสาวกรกมล จิรพนาสม
ผูช้ ่วยฝ่ ายบัญชีการเงิน

3.4.4 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- งานเอกสารต่างๆ
- แยกเอกสาร
3.4.5 ตาแหน่ งทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
3.4.6 ลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
- งานเอกสารต่างๆ
- แยกเอกสาร

นางสาวกรกนก จิรพนาสม
ผูช้ ่วยฝ่ ายบัญชีการเงิน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
3.5.1 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา
คุณจันทนา วงษ์ถนอม
3.5.2 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ

รู ปที่ 3.4 พนักงานที่ปรึ กษา คุณจันทนา วงษ์ถนอม หัวหน้าฝ่ ายจัดซื้ อ
3.5.3 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา
คุณพรศรี หนูนาค
3.5.4 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา ผูจ้ ดั การการบัญชีการเงิน

รู ปที่ 3.5 พนักงานที่ปรึ กษา คุณ พรศรี หนูนาค ผูจ้ ดั การการบัญชีการเงิน
3.5.5 ชื่อ-สกุลพนักงานทีป่ รึ กษา
คุณณัฐฏฐธัญศา ใจเอื้อย
3.5.6 ตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

รู ปที่ 3.6 พนักงานที่ปรึ กษา คุณณัฐฏฐธัญศา ใจเอื้อย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
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3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงาน วันที่14พฤษภาคม 2561 ถึง 30 สิ งหาคม 2561
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ จันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-17.00
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1 ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับหัวข้อโครงงาน
3.7.2 เสนอหัวข้อโครงงานให้ทางสานักงานสหกิจ
3.7.3 ฝึ กปฏิบตั ิงานเรี ยนรู ้การทางานภายในบริ ษทั เกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลและความปลด
ภัยในโรงงาน
3.7.4 รวบรวมข้อมูลข้อมูลหาข้อมูลจากภายในบริ ษทั เอกสารทุกๆอย่างของบริ ษทั นามา
วิเคราะห์สาเหตุของปั ญหาเพื่อแนวทางแก้ไขปั ญหา
3.7.5 ส่ งเล่มรายงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาและถ้าเจอ
ข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขทันที
3.7.6 ส่ งโครงงานให้กบั ทางสานักสหกิจ
ตารางที่ 3.1 ตารางขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
2. เสนอหัวข้อรายงาน
3. ฝึ กปฏิบตั ิงาน
4. รวบรวมข้อมูล
5. ส่ งโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบ
6. ส่ งโครงงาน
3.8 อุปกรณ์ เครื่องมือทีใ่ ช้
Hard Ware
-เครื่ องคอมพิวเตอร์
-เครื่ องปริ้ นเอกสาร
Sofe Ware
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ผลจากการปฏิ บตั ิงานและศึกษากระบวนการตามโครงการในครั้งนี้ เป็ นเวลา 16 สัปดาห์
เพื่อศึกษาความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) ของ บริ ษทั เจ.เอส.สตีลโปรดักส์
จากัด ทาให้ผศู้ ึกษาได้เรี ยนรู้ถึงความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) ขั้นตอนการ
ติดตั้งความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) มีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
4.1 ขั้นตอนการติดตั้งถังดับเพลิง
- พิจารณาดูวา่ พื้นที่น้ นั จะเกิดเพลิงไหม้ได้จากเชื้อเพลิงใด ก็จดั ถังดับเพลิงให้ถูกต้องต้อง
ตามชนิดหรื อประเภทของไฟที่เกิด เช่น จากก๊าซ, น้ ามัน, ไฟฟ้ า, กระดาษ ฯลฯ
- จานวนที่จะติดตั้งให้คานวณตามพื้นที่ที่มีความเสี่ ยง
- มีป้ายบอกประเภท หรื อเครื่ องหมายเห็นได้ชดั เจน
- ติดสู งจากพื้นที่ทางานไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ไม่เกิน 1 เมตร 40 ซม.
- มีรายละเอียดวิธีการใช้ ณ จุดติดตั้ง
- มีการตรวจสอบสภาพของเครื่ องดับเพลิง โดยอาจทาเป็ น tag หรื อป้ ายแขวนไว้ที่ตวั ถัง

รู ปที่ 4.1 จัดเตรี ยมฐานติดตั้งถังดับเพลิง
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รู ปที่ 4.2 ทามาร์ คตาแหน่งในการติดตั้งถังดับเพลิง

รู ปที่ 4.3 วัดระดับการติดตั้งถังดับเพลิง
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รู ปที่ 4.4 วางฐานติดตั้งที่แผนกบุคคล

รู ปที่ 4.5 จัดตั้งฐานถังดับเพลิงบริ เวณแผนกบุคคล
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รู ปที่ 4.6 จุดติดตั้งถังดับเพลิงเก่า

รู ปที่ 4.7 พื้นที่บริ เวณใต้จุดติดตั้ง
จากรู ปที่ 4.6 และ 4.7 จะเห็นได้วา่ พื้นที่ก่อนติดตั้งเต็มไปด้วยสิ่ งกีดขวาง ยากต่อการสังเกต
จึงจาเป็ นที่จะต้องจัดเก็บและทาความสะอาดให้เรี ยบร้อย เพื่อติดตั้งถังดับเพลิ งให้ง่ายและสะดวก
ต่อการใช้งาน
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รู ปที่ 4.8 พื้นที่จดั ตั้งถังดับเพลิงเดิมซึ่ งไม่มีฐานอาจทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ

รู ปที่ 4.9 ภายหลังติดตั้งฐานถังดับเพลิงบริ เวณหน้าห้องควบคุม
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รู ปที่ 4.10 บริ เวณหน้าครัวในการติดตั้งถังดับเพลิง

รู ปที่ 4.11 ติดตั้งบริ เวณหัวครัว
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4.2 การนับคลังสิ นค้ า(น็อต)
เพื่อบันทึกผลของการตรวจนับสิ นค้า ตามที่ได้รับเอกสารให้เข้าไปตรวจนับสิ นค้าในคลังสิ นค้า
และที่เก็บ เพื่อให้ทราบยอดสิ นค้าที่อยูใ่ นคลังสิ นค้าที่มีอยูต่ ามจานวนจริ ง

รู ปที่ 4.12 เป็ นชั้นสาหรับการวางสิ นค้าภายในคลังสิ นค้า

รู ปที่ 4.13 เป็ นการตรวจนับในคลังสิ นค้า
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รู ปที่ 4.14 คลังสิ นค้าของบริ ษทั เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด บริ เวณชั้นวางสิ นค้า

รู ปที่ 4.15 คลังสิ นค้าของบริ ษทั เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จากัด บริ เวณชั้นวางน็อต
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รู ปที่ 4.16 ใบสต็อกการ์ดสาหรับตรวจนับสิ นค้าในคงคลัง

รู ปที่ 4.17 นาใบสต็อกการ์ดออกมาทาความสะอาด
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รู ปที่ 4.18 เช็ดสต๊อก

รู ปที่ 4.19 การบันทึกตัดสต็อกการ์ด
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รู ปที่ 4.20 ก่อนแยกตัวน็อตแต่ละประเภท

รู ปที่ 4.21 จัดแยกสิ นค้าคงคลังสิ นค้าเพื่อความสะดวกแก่การนับ
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รู ปที่ 4.22 จัดแยกสิ นค้าคงคลังสิ นค้าเพื่อความสะดวกแก่การนับ

รู ปที่ 4.23 เพื่อจัดแยกสิ นค้าแล้วนามาแพ็คให้เป็ นระเบียบง่ายต่อการตรวจนับและหยิบใช้
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รู ปที่ 4.24 เพื่อจัดแยกสิ นค้าแล้วนามาแพ็คให้เป็ นระเบียบง่ายต่อการตรวจนับและหยิบใช้

รู ปที่ 4.25 จัดเก็บสิ นค้าตามประเภท
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รู ปที่ 4.26 นาสิ นค้าที่จดั แยกประเภทแล้วเก็บเข้าที่

รู ปที่ 4.27 นาสิ นค้าที่จดั แยกประเภทแล้วเก็บเข้าที่

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
จากการปฏิ บตั ิงานที่ บริ ษทั เจ เอส.สตี ล โปรดักส์ จากัดในครั้ งนี้ ได้ปฏิ บตั ิ งานตาแหน่ ง
ผูช้ ่ ว ยฝ่ ายจัด ซื้ อ และผูช้ ่ วยฝ่ ายบัญชี ก ารเงิ น ได้ท ราบถึ ง ปั ญหาในการท างานเรื่ อ งของ ความ
ปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)ว่าโรงงานยังไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีในการ
ท างานให้ ก ับ พนัก งานและระบบการจัด คลัง สิ นค้า (น๊ อ ต)ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ด าเนิ น การจัดท า
โครงงาน ความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)ของ บริ ษทั เจ.เอส.สตีลโปรดักส์
จากัด โดยมีวตั ถุ ประสงค์ 1)ช่ วยลดอุบตั ิเหตุที่จะเกิ ดจากการปฏิบตั ิงาน 2) ส่ งเสริ มให้พนักงานมี
ความรู ้ เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการปฏิบตั ิงาน 3) เพื่อให้เกิ ดความสะดวกในการตรวจนับสิ นค้า
ภายในคลัง เป็ นต้น ในการปฏิบตั ิความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) มีข้ นั ตอน
การดาเนิ นงานดังนี้ 1.ขั้นตอนการติดตั้งถังดับเพลิง 2.ขั้นตอนการนับคลังสิ นค้า(น็อต) ซึ่ งขั้นตอน
ดังกล่าวสามารถทาให้ลดอุบตั ิเหตุได้จริ งยังทาให้มีความรู ้เกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทางานที่
ถูกต้องและทาให้การตรวจนับสิ นค้าง่ายขึ้นและมีความรวดเร็ วในการทางาน
5.1.1 ข้อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานยังขาดความรู้ดา้ นความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
5.1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ผอู ้ ื่น
ควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามีขอ้ ดีดงั นี้
1. ได้รู้จกั การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้น
2. มีความตรงต่อเวลามากขึ้น หลังจากได้ทางานจริ ง
3. ได้เรี ยนรู้และปฏิบตั ิในด้านความปลอดภัยภายในโรงงาน
4. ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
5. เรี ยนรู ้ข้ นั ตอนความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) และยังเป็ น
แนวทางในการทางานในอนาคตอีกด้วย
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5.2.1 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ยังขาดความรู้ดา้ นความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
2. ขาดทักษะด้านความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
5.2.2 ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาความรู้ดา้ นความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต)
ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ควรจัดระบบความปลอดภัยในโรงงานและการจัดคลังสิ นค้า(น็อต) เพื่อความ
ปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
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