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บทคัดย่ อ
บริ ษทั เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มีนโยบายพัฒนาปั ญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ภายในสถานประกอบการ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นปั ญหาทางด้านการจัดการความปลอดภัย จึง
ได้จดั ทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงงานการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ
แห่ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือ 1) เพื่อ ลดอุบตั ิเหตุ 2) เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยผูจ้ ดั ทาได้มี
การดาเนินงานโดยขั้นที่ 1) ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในรู ปแบบต่างๆเช่น รู ปแบบของ
เครื่ องหมายความปลอดภัยและรู ปแบบของอุบตั ิเหตุ 2) นารู ปภาพที่หามาปรับขนาด 3) นารู ปภาพ
มาปริ้ นท์ใส่ กระดาษสติกเกอร์ 4) ตัดใส่ แผ่นไม้พลาสวูดให้เท่ากับกระดาษสติกเกอร์ที่ปริ้ นมา 5)
นาป้ ายสัญลักษณ์ ไปติดในที่เหมาะสมภายในโรงงาน เพื่อ ช่ วยเพิ่ม ความปลอดภัยภายในสถาน
ประกอบการอีกทั้งยังช่วยลดอุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย
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Abstract
N.T.P textile company develop a new policy to find a new solution for workplace safety
management. The researcher understand that workplace safety management is crucial to any
business and would like to study on this particular project on the subject. The project has 2 main
objectives which are 1. Reduce a chance for any accident to occur. 2. Improve overall workplace
safety for the company. The researcher hope to achieve by using following steps, 1. Study on
workplace safety and how to deal with any type of accident that may occur in a workplace
environment through sign and annotation on safety precaution. 2. resize any related sign or notice
from researching process into an appropriate size. 3. Print out those notices in A4 sticker paper. 4.
Stick the sign onto a plaswood material 5. Put those notices up in various appropriate place in the
workplace environment. This would help raise the company’s employee concern and awareness
for workplace safety in a long run.
Recommendation : The sign should be put up on a special place that easily noticeable.
Keywords : creating safety signages, workplace safety, N.T.P. Textile company
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จ จุ บ ัน ความปลอดภัย ในสถานประกอบการถื อ เป็ นเรื่ อ งที่ ส าคัญ ต่ อ ชี วิต และ
ทรัพย์สินโดยมาตรการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการนั้นควรอ้างอิงตามประเภทของ
สถานประกอบการนั้นๆ เพื่อ ที่จะได้นาสัญลักษณ์ ป้ ายเตือ นความปลอดภัยในแต่ล ะประเภทมา
ใช้ไ ด้อ ย่างถูกต้อ งโดยทาง บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น .ที.พี เท็กซ์ไ ทล์ มี นโยบายเพื่อ สนับสนุ น ในการ
ป้ องกันและดูแลมาตรฐานความปลอดภัยภายในสถานประกอบการเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพในการ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆ ภายในการปฏิบตั ิงาน
การเกิดอันตรายจากการปฏิบตั ิงานต่างๆล้วนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพึงระวังและมักเกิดขึ้นได้
หากเกิดความประมาทในการทางานซึ่ งสอดคล้องกับ ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูล ย์ (2531:5) ที่กล่ าวว่า
สาเหตุของอุบตั ิเหตุมาจากสาเหตุที่เกิดจากบุคคล เช่น บุคคลขาดประสบการณ์และความระมัดระวัง
สาเหตุที่เกิ ด จากสภาพเครื่ อ งจักรหรื อ อุ ปกรณ์ ใ นการทางาน เช่ น เครื่ อ งจักรหรื อ อุ ปกรณ์ ชารุ ด
เสี ยหาย และ สาเหตุที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น สิ่ งของที่วางไม่เป็ นระเบียบและ
แสงสว่างภายในโรงงานเป็ นต้น
ดังนั้นการทาสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆจึงควรนามาใช้เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึง
ความเสี่ ยงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้ งั นี้ ยงั ช่วยลดการเกิดอันตรายได้ในระดับหนึ่ ง การนา
ป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆ มาติดตั้งภายใน บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ แห่ งนี้ เพื่อให้
พนักงานได้รับรู ้และป้ องกัน และเพิม่ มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการแห่ งนี้อีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ลดอุบตั ิเหตุ
1.2.2 เพือ่ ให้มีความปลอดภัยยิง่ ขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
เนื่องจากสถานประกอบการมี พ้ืนที่ ค่ อ นข้า งจากัด ดัง นั้นต าแหน่ ง ในการติ ด ป้ าย
สัญลักษณ์อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรื อมีที่เฉพาะในการติด
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือ ระยะเวลาในการศึกษาที่ บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2561

2

1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการเกิดความไม่ปลอดภัย
ใน บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
1.4.2 พนัก งานมี ค วามรู ้ถึง ผลกระทบของการเกิ ด อุ บตั ิ เหตุ ต่างๆที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ นได้
ระหว่างปฏิบตั ิงาน

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำ เกี่ ยวกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในโรงงำนแนวคิ ด
ทฤษฎีตรวจเอกสำรและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นแนวทำงในกำรศึกษำ ดังนี้
2.1 ควำมหมำยของอุบตั ิเหตุ
2.2 ชนิดของอุบตั ิเหตุ
2.3 องค์ประกอบอุบตั ิเหตุ
2.4 สำเหตุกำรเกิดอุบตั ิภยั
2.5 กำรป้ องกันอุบตั ิภยั
2.6 สภำพแวดล้อมสำนักงำน
2.7 เอกสำรอ้ำงอิง
2.1 ความหมายของอุบัติเหตุ
อุบตั ิเหตุ นั้นเกิดขึ้นมำจำกรำกศัพท์ของคำว่ำ อุบตั ิ ที่แปลว่ำ กำรเกิดขึ้น หรื อบังเกิด ส่ วน
เหตุน้ นั แปลควำมหมำยได้ว่ำ เรื่ องที่ทำให้เกิ ดผล, เค้ำมูลเรื่ อง ดังนั้นเมื่อควำมหมำยของทั้งคำว่ำ
อุบตั ิและเหตุมำรวมกันจึงเกิดเป็ นคำว่ำ อุบตั ิเหตุ ซึ่งหมำยถึง เรื่ องรำวหรื อเหตุกำรณ์ ต่ำงๆที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่คำดคิดและไม่ได้ต้ งั ใจมำก่อน กำรเกิดอุบตั ิเหตุน้ ันไม่ได้เกี่ยวโยงหรื อเกี่ยวเนื่ องกับดวง
ชะตำ, สิ่ งเล้นลับ, เครำะห์กรรม, เทวดำ หรื อ แม้แต่เกิดขึ้นเอง อุบตั ิเหตุลว้ นแล้วแต่เกิดขึ้นมำจำก
เหตุที่สำมำรถป้ องกันและหำทำงให้ทุเลำได้ (ณรงค์ ณ เชียงใหม่,2537: 62-63)
2.2 ชนิดของอุบัติเหตุ
ชนิดของอุบตั ิเหตุ แบ่งได้เป็ นข้อใหญ่ๆ (ณรงค์ ณ เชียงใหม่,2537: 62) มีดงั นี้
1.ลื่น หกล้ ม
กำรลื่นหกล้มเกิ ดจำกสภำพพื้นผิวหรื อ สภำพต่ำงๆของกำรทำงำนที่ไ ม่ปลอดภัย เช่ น
พืน้ แตกหรื อขรุ ขระ วำงสิ่งของอุปกรณ์ไว้เกะกะไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย พื้นมีน้ ำหรื อพื้นผิวที่ลื่น
อยู่ แสงสว่ำงไม่พอต่อกำรทำงำน สิ่งต่ำงๆนี้ลว้ นแล้วแต่เป็ นสิ่งที่อำจจะทำให้เกิดกำรลื่นล้มบำดเจ็บ
ได้
2.ตกจากที่สูง
กำรตกจำกที่สูงส่ วนมำกมักจะเกิดขึ้นในกำรทำงำนที่ตอ้ งปฏิบตั ิในที่สูงจำกระดับพื้น
ซึ่งต้องกำรควำมมัน่ คงของรำกฐำน เช่นกำรก่อสร้ำงงำนต่ำงๆ งำนที่ตอ้ งปี นขึ้นไปทำในที่สูงจำก
ระดับพื้น หำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรทำงำนนั้นไม่มน่ั คงและแน่นหนำพอ ก็มีโอกำสทำให้เกิดอันตรำย
เช่นตกลงมำบำดเจ็บหรื อสำหัสถึงชีวติ ได้
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3.สิ่ งของตกและหล่ นใส่
แสดงถึงควำมไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยหรื อกำรวำงสิ่ งของไว้ไม่มน่ั คงหรื อระมัดระวัง
มำกพอ ทำให้สิ่งของต่ำงๆอำจจะล่วงหล่นลงมำทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ เช่น ในโกดังเก็บของ หรื อ
ตำมงำนก่อสร้ำง สิ่งของที่ต้งั ไว้ขำ้ งบนอำจจะหล่นใส่ ทำให้บำดเจ็บและอำจจะเป็ นอันตรำยถึงชีวิต
ได้
4.ไฟไหม้
ควรระวังเมื่อทำงำนกับควำมร้อน ควรระวังวัตถุที่ติดไฟง่ำย กำรเกิดไฟไหม้น้ นั ทำให้
เกิดควำมเสียหำยได้หลำยระดับทั้งระดับร่ ำงกำยจนไปถึงระดับใหญ่ไปถึงชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น
กำรเกิดไฟไหม้จึงต้องควรมีมำตรกำรที่ป้องกันที่ดี
5.ถูกของมีคม
เกิดจำกกำรไม่ ระวังสิ่ งของแหลมคมจำกกำรทำงำนที่ตอ้ งใช้ของมี คม เช่ น มี ด ขวำน
กรรไกรและของมีคมต่ำงๆ กำรใช้เครื่ องมือเหล่ำนี้ผใู ้ ช้จะต้องมีควำมระมัดระวังควำมแหลมคมและ
ควำมไม่ประมำทในกำรใช้งำน หำกไม่ระวังให้ดีก็อำจจะเป็ นอันตรำยถึง ชีวติ ได้
6.แรงระเบิด
เกิดจำกกำรใช้วตั ถุที่มี โอกำสอำจจะเกิดกำรระเบิดได้ กำรใช้วตั ถุดงั กล่ำวซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ ง
คำนึงถึงควำมปลอดภัยและวิธีใช้งำนให้ตรวจตรำควำมปลอดภัยสม่ ำเสมอ เพื่อป้ องกันอันตรำยที่
อำจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำ
7.ไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ควรคำนึ งถึงสภำพด้ำนในและอำยุกำรใช้งำนของสำยไฟต่ำงๆในสถำนประกอบกำร
เรื่ องไฟฟ้ ำเป็ นสิ่งสำคัญที่จะต้องระมัดระวังกำรรั่วไหล เมื่อไปจับอำจจะโดนไฟฟ้ ำดูด เป็ นอันตรำย
แก่ชีวติ ได้ ดังนั้นจึงต้องมีกำรตรวจเช็ค ตรวจตรำสำยไฟฟ้ ำ เพือ่ ควำมปลอดภัยของคนงำน
8.วัตถุอันตรายและกัมมันตภาพรังสี
กำรใช้วตั ถุ อันตรำย เช่ น สำรตะกัว่ ปรอท หรื อ วัตถุ อื่นๆ ควรมี กำรเฝ้ ำระวังและเก็บ
รักษำ โดยต้องจัดกำรให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและควรให้ผทู ้ ี่มีควำมรู ้ดูแลตรวจเช็คอยูส่ ม่ ำเสมอ
เพือ่ ป้ องกันกำรรั่วไหล
2.3 องค์ประกอบอุบัติเหตุ
ศิริจนั ทร์ ทองประเสริ ฐ (2530: 21) กล่ำวว่ำ ผูค้ วบคุมงำนจำเป็ นต้องรู ้เกี่ยวกับอะไรที่
เป็ นองค์ประกอบในกำรทำงำนซึ่ ง มี โอกำสทำให้พนักงำนได้รับอุ บตั ิเหตุและองค์ประกอบต่ำงๆ
นั้นๆ มีโอกำสที่จะเกิดอุบตั ิเหตุมำกน้อยเพียงใด ผูค้ ุมงำนจึงต้องประเมินให้ได้ เพื่อที่จะได้ทรำบ
ข้อเท็จจริ งที่ถูกต้อง ก่อนที่จะดำเนินกำรแก้ไขให้เหมำะสมต่อไป
องค์ประกอบของกำรเกิดอุบตั ิเหตุมี 5 ประกำร ดังนี้
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1. ต้นตอของอุบตั ิเหตุ อำจะเกิดจำกชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่ำงๆเช่น ค้อน แผ่นโลหะ และ
ชิ้นส่วนของเครื่ องมือใช้ในกำรผลิตต่ำงๆ ล้วนแล้วแต่เป็ นต้นตอของอุบตั ิเหตุ
2. เป็ นชนิ ดของอุบตั ิเหตุหรื อ อำกำรที่ได้รับกำรบำดเจ็บ เช่น กำรหกล้ม สิ่ งของตกใส่
ถูกชนและกระแทกจำกสิ่งของ เป็ นต้น
3. สภำพที่ไม่ปลอดภัยของเครื่ องมื อ วัสดุ เครื่ องจักรในกำรผลิต เช่ น อะไหล่เสี ยหำย
สำยพำนหรื อสำยต่ำงๆมีกำรชำรุ ด
4. ลัก ษณะกำรปฏิบ ัติ งำนที่ไ ม่ ป ลอดภัย ของพนักงำน เช่ น ขำดควำมระมัดระวังใน
ทำงำนกับเครื่ องจักรที่กำลังทำงำนโดยไม่ได้หยุดเครื่ องไว้ก่อน หรื อกำรถอดอุปกรณ์ป้องกันที่ตอ้ ง
ใช้ขณะทำงำน
5. เหตุผลส่ วนตัวที่ทำให้พนักงำนไม่ปลอดภัย เช่น มีควำมรู ้ในกำรปฏิบตั ิงำนไม่มำก
พอ ขำดกำรรั กษำควำมปลอดภัย และไม่ ฟัง คำแนะน ำ หรื อ อำจจะมี ค วำมไม่ ส มประกอบของ
ร่ ำงกำย เช่น ไม่สบำยหรื อมีมีอำรมณ์เสีย เป็ นต้น
2.4 สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย
ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ (2531: 5-11) ได้กล่ำวว่ำ สำเหตุที่สำคัญที่สุดของกำรเกิดอุบตั ิภยั
คือ “ควำมประมำท” จนได้มีกำรใช้คำเตือ นกันไปอย่ำงแพร่ หลำยว่ำ “อุ บตั ิภยั ป้ องกันได้ ถ้ำไม่
ประมำท” กำรป้ องกันอุบตั ิเหตุไม่ให้เกิดเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทำงเป็ นไปได้ แต่กำรลดโอกำส
เกิดอุบิตเั หตุโดยกำรไม่ประมำทนั้นสำมำรถทำได้ ดังนั้นพื้นฐำนของอุบตั ิภยั สำมำรถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ประกำรหลักๆ คือ
2.4.1.สาเหตุเกิดจากบุคคล
2.4.1.1 กำรแต่งกำยไม่ เหมำะสม เช่ น หำกต้อ งทำงำนกับเครื่ อ งจักรควรมัดผมให้
เรี ยบร้อย กำรสวมเสื้อผ้ำที่มีแขนยำวโดยไม่พบั หรื อกำรปล่อยชำยเสื้ อออกนอกกำงเกงรุ่ มร่ ำม เป็ น
ต้น
2.4.1.2 บุคคลที่ทศั นคติไม่ดีต่อควำมปลอดภัย เช่น กำรคิดว่ำกำรสวมอุปกรณ์ป้องกัน
ควำมปลอดภัยจะทำให้ตนเองดูไม่มีประสบกำรณ์หรื อ ควำมขี้เกียจในกำรสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
โดยให้เหตุผลว่ำอำจจะเกิดควำมไม่สะดวกสบำยและรวดเร็วในกำรทำงำน
2.4.1.3 บุ ค คลที่ มี อุ ป นิ สัย ไม่ ดี เช่ น บุ ค คลที่ มี นิ สัย เป็ นคนไม่ มี ร ะเบี ย บ สะเพร่ ำ
ซุ่มซ่ำม หละหลวม ตัวอย่ำงเช่น ไม่เก็บเครื่ องมือที่แหลมคมไว้ให้มิดชิด ไม่ยอมตัดวงจรไฟฟ้ ำก่อน
จะทำงำนซ่อมระบบไฟฟ้ ำ เป็ นต้น
2.4.1.4 ขำดประสบกำรณ์ เช่น กำรทำนัง่ ร้ำนโดยไม่ได้คำนึ งถึงกำรรับน้ ำหนักของตัว
ฐำนทำให้อำจะเกิดควำมเสียหำยได้
2.4.1.5 สภำพร่ ำงกำยไม่พร้อมที่จะทำงำน เช่น ป่ วย อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรื อ สำยตำ
สั้น ต่ำงๆ ล้วนแต่เป็ นอุปสรรคต่อกำรทำงำน
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2.4.2 สาเหตุเกิดจากสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทางาน
2.4.2.1 เครื่ องมือชำรุ ด เช่น สภำพของ ลวดยึดใกล้จะขำด สภำพอุปกรณ์ผุพงั สิ่ งเหล่ำ
นี่สำมำรถทำให้เกิดอุบตั ิภยั ได้ท้งั สิ้น
2.4.2.2 กำรใช้เครื่ องมือผิดประเภท เช่น ใช้กรรไกรไปงัดเหล็กที่มีควำมแข็ง ใช้รถยก
ไปเข็นของ เป็ นต้น หำกเรำนำเครื่ องมือต่ำงๆไปใช้ผดิ ประเภทอำจจะมีผลของอุบตั ิภยั เกิดขึ้นได้
2.4.2.3 กำรใช้เครื่ องจักรที่ไม่มี ระบบป้ องกันอันตรำย เช่ น ใช้เครื่ องลับมี ดที่ไม่มีฝำ
ครอบป้ องกันเศษวัสดุ เป็ นต้น
2.4.3 สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้ อมในการทางาน
2.4.3.1 บริ เวณภำยนอกของโรงงำน ส่ วนใหญ่ม ักจะถูกมองข้ำมโรงงำนหรื อสถำน
ประกอบกำรที่ดีตอ้ งมี กำรวำงแผนที่ดีเกี่ยวกับระบบภำยในเช่น ระบบน้ ำ ระบบไฟฟ้ ำ ระบบกำร
ระบำยน้ ำเสีย กำรป้ องกันอัคคีภยั กำรขนถ่ำยและเคลื่อนย้ำยวัสดุ สถำนที่จอดรถที่เพียงพอ เป็ นต้น
2.4.3.2 กำรจรำจรภำยในโรงงำน หมำยถึง เส้นทำงกำรขนถ่ำยวัสดุหรื อแนวทำงกำร
เคลื่อนที่สนั จรของระบบขนส่งทั้งเครื่ องจักรและคนงำน หำกสิ่ งต่ำงๆเหล่ำนี้ ไม่มีกำรกำหนดแนว
ชัดเจน อำจจะมีกำรเกิดกำรชนกันและเสียหำยได้
2.4.3.3 ควำมไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในโรงงำน หมำยถึง กำรวำงสิ่ งของเกะกะควรมี
กำรจัดและกำหนดบริ เวณที่แน่ นอน หำกไม่จดั และไม่ กำหนดบริ เวณที่แน่ นอน อำจทำให้อำจจะ
เกิดอุบตั ิภยั เช่น ของล้มทับ หรื อของแหลมบำดได้
2.4.3.4 แสงสว่ำง ควรที่จะมี และตรวจเช็คถึงแสงสว่ำงในบริ เวณของกำรทำงำนให้มี
มำกเพียงพอ หำกมี ไม่ เพียงพออำจจะทำให้เกิดควำมเหนื่ อยล้ำในกำรทำงำน หรื อ อำจจะเกิดกำร
ทำงำนผิดพลำดได้ง่ำย ในทำงกลับกันหำกมีแสงที่มำกเกินไปก็อำจจะทำให้สะท้อนกับวัตถุและทำ
ให้เสียสำยตำได้
2.4.3.5 กำรระบำยอำกำศ กำรระบำยอำกำศในโรงงำนที่ไม่ดีจะเกิดควำมร้อนอบอ้ำว
ต้องมีกำรระบำย ควำมชื้น ควำมร้อน ได้ดี สิ่งต่ำงๆเกี่ยวกับอำกำศมีผลต่อสุขภำพของพนักงำนเป็ น
อย่ำงมำกหำกเป็ นงำนที่มีสำรพิษและไม่ สำมำรถระบำยออกไปก็อ ำจจะเป็ นอันตรำยต่อ ระบบ
ทำงเดินหำยใจหรื อต่อสุขภำพของพนักงำนได้
2.4.3.6 เสี ย ง ในโรงงำนบำงประเภท ควรจะมี ร ะบบป้ องกัน เสี ย งให้ ดี สถำน
ประกอบกำรบำงแห่งอำจจะมีเสียงดังจำกกำรทำงำนของเครื่ องจักร จะทำให้พนักงำนได้รับกำรฟั ง
เสียงที่เป็ นเสียงเสีย ซึ่งมีผลต่อหูในระยะยำวและอำจเป็ นอันตรำยได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวัง
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2.5 การป้ องกันอุบัติภัย
ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์ (2531: 14-16) ได้กล่ ำวมำแล้วว่ำ สำเหตุของอุบตั ิภยั เกิ ดจำกควำม
ประมำทในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สภำพเครื่ อ งจักร และ สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ดังนั้น
กำรป้ องกันอุบตั ิภยั จะทำได้โดยต้องมีขอ้ ระมัดระวังทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้
2.5.1 กำรจัดระบบทำงวิศวกรรมควำมปลอดภัย
หมำยถึงกำรใช้ควำมรู ้ทำงด้ำนวิชำกำรด้ำนวิศวกรรม ในกำรออกแบบเครื่ องจัก รอุปกรณ์
ให้มีสภำพกำรใช้งำนอย่ำงปลอดภัยที่สุด
2.5.2 ให้ควำมรู ้เกี่ยวกับอุบตั ิภยั
หมำยถึง กำรให้ศึกษำหรื อ ฝึ กอบรม พนักงำนทุกระดับให้เข้ำใจถึงสำเหตุ และวิ ธีป้องกัน
อุ บตั ิภยั รวมทั้ง วิธีกำรทำงำนที่ ให้ควำมปลอดภัยสู งสุ ด กำรให้ควำมรู ้เกี่ ยวกับ อุ บตั ิภยั และกำร
ป้ องกันไม่จำเป็ นต้องมีกำรอบรมในห้องเรี ยนเสมอไป กำรนำป้ ำยรู ปหรื อสัญลักษณ์ควำมปลอดภัย
ต่ำงๆ จะมีส่วนเป็ นควำมรู ้อย่ำงมำกเกี่ยวกับอุบตั ิภยั
2.5.3 วำงระเบียบกำรควบคุมดูแลสภำพและกำรใช้เครื่ องจักร
หมำยถึง กำรกำหนดวิธีกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัย ระเบียบดังกล่ำวต้องให้ทรำบโดยทัว่ กัน
หำกมีผใู ้ ดฝ่ ำฝื นจะต้องถูกลงโทษ
2.6 สภาพแวดล้ อมสานักงาน
หลักควำมปลอดภัยในกำรทำงำน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช (2534: 423-427)ได้
กล่ำวไว้สิ่งที่มีอิทธิพลต่อผูป้ ฏิบตั ิงำนอีกหนึ่งอย่ำงคือสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั ิงำน ควรคำนึงถึง
ส่วนควำมแออัดภำยในสำนักงำน สภำพแวดล้อมภำยในมีส่วนต่อควำมรู ้สึก อำรมณ์ ร่ ำงกำยและ
จิตใจ กำรจัดกำรกับสภำพแวดล้อมภำยในสำนักงำนสำมำรถทำให้พนักงำนรู ้สึกมีควำมผ่อนคลำย
และลดควำมตึงเครี ยดลงได้อย่ำงดี กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมที่สำคัญได้แก่
2.6.1 กำรจัดกำรเรื่ องแสงสว่ำง
หำกมีกำรทำงำนที่ตอ้ งทำต่อเนื่องตลอดทั้งวันถึงแม้จะมีส่ิงแวดล้อมอื่นๆที่ดีแค่ไหนแต่ถำ้
แสงสว่ำงในที่ทำงำนไม่เพียงพอหรื อไม่เหมำะสมก็ยอ่ มมีปัญหำตึงเครี ยด เมื่อยล้ำ สำยตำแลอำจจะ
ทำให้เกิดปั ญหำเกี่ยวกับประสำทตำมมำได้ แสงสว่ำงที่เหมำะสมจะช่วยเพิม่ ผลผลิต คุณภำพงำน
และ ช่วยผ่อนคลำยควำมตึงเครี ยดของประสำทตำได้
2.6.2 เสียง
เสียงภำยในสำนักงำนนั้นมี 2 ประเภท คือ
2.6.2.1เสียงไม่รบกวน ควรเป็ นเสียงที่มีประโยชน์ เช่น เสียงเพลง
2.6.2.2 เสียงรบกวน เสียงรบกวนในสำนักงำนย่อมทำให้เกิดควำมรำคำญและหนวก
หูทำให้ขำดสมำธิในกำรทำงำน
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3. กำรระบำยอำกำศ
สภำพอำกำศภำยในสำนักงำนนั้นเป็ นหนึ่ งในสิ่ งแวดล้อมที่มี อิทธิ พลต่อ กำรทำงำนเป็ น
อย่ำงมำก แทบจะทุกสิ่ งในสำนักงำนสำมำรถทำให้อำกำศสกปรกเป็ นมลพิษได้ อำกำศที่เสี ยเป็ น
สำเหตุที่มีผลต่อร่ ำงกำยหลำยอย่ำงเช่น เกิดกำรระคำยเคือง ตำ จมูกปำก และระบบทำงเดินหำยใจ
หรื อภำวะ กำรเกิด สิว และ ผดผืน่ คันตำมผิวหนัง
กำรกำหนดสภำพอำกำศในสำนักงำนจะต้องพิจำรณำสิ่งสำคัญ 4 ประกำร คือ
1.อุณหภูมิ
2. กำรถ่ำยเทอำกำศ
3. ควำมชุ่มชื้น
4. ควำมสะอำดของอำกำศ
2.7 เอกสารอ้ างอิง
คะนองยุทธ กำญจนกูล. (2534:404-406) ได้บอกถึงปั จจัยต่ำงๆของกำรเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนโดย
ใช้กำรเชื่อมโยงเหตุกำรต่ำงๆและค้นหำสำเหตุที่เป็ นปั จจัยทำให้อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็ น
กลุ่มคือกลุ่มที่1จะแบ่งเป็ นพื้นฐำนบุคคลต่ำงๆ สิ่ งแวดล้อม ระบบงำนที่ไม่มีกำรวำงแผน กลุ่มที่ 2
คือกลุ่มที่ไม่มีควำมใส่ใจในกำรทำงำนคือจูงใจให้เกิดอุบตั ิเหตุ เช่นขำดควำมตั้งใจ ขำดควำมรู ้ เป็ น
ต้น และสำเหตุที่3คือกลุ่มที่ไม่ระมัดระวังในกำรกระทำที่ไม่ปลอดภัย เช่นถอดอุปกรณ์ป้องกันออก
เล่นกันในที่ทำงำนเป็ นต้น สำเหตุต่ำงๆดังกล่ำวเป็ นผลให้เกิดอุบตั ิเหตุที่ไม่ปลอดภัยในกำรทำงำน
ทั้งสิ้น.
ณรงค์ ณ เชียงใหม่,(2537: 81-86) กล่ำวว่ำกำรจัดกำรควำมปลอดภัยภำยในนั้นจะต้องมี
กฎเกณฑ์ต่ำงๆที่ทุกคนต้องยึดถือและเป็ นแบบอย่ำงเพือ่ คุณภำพขององค์กร ควำมปลอดภัยที่ดีควรมี
มำจำกทุกๆฝ่ ำยของโรงงำนและควรที่จะได้รับควำมร่ วมมือช่วยเหลื อกันอย่ำงจริ งจังในทุกๆฝ่ ำย
ควรมีกำรตรวจสอบสภำพควำมปลอดภัยในองค์กำรโดยรวมอยูเ่ สมอเพื่อแก้ปัญหำให้ได้อย่ำงตรง
จุดและถูกวิธีเพื่อให้สอดรับกับแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงงำน หำกมีสถำนกำรณ์ ของ
อุบตั ิเหตุต่ำงๆเกิดขึ้นจะได้ดำเนิ นกำรแก้ได้ทนั ท่วงที ดังนั้นควรมีกำรตรวจสอบอยูส่ ม่ ำเสมอเพื่อ
เตรี ย มกำรป้ องกัน และระมัด ระวัง เหตุ ก ำรณ์ อ ัน ไม่ ค ำดคิ ด ที่ เ รี ย กว่ ำ อุ บ ัติ เ หตุ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ำ งมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดเพือ่ ลดควำมเสียหำยต่อชีวติ และทรัพย์สินต่ำงๆด้วย.
ชัยสวัสดิ์ เทียนวิบูลย์. (2531:1-4) ได้กล่ำวไว้ว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำโรงงำนอุสำหกรรมมีกำร
เกิ ดอุ บตั ิเหตุข้ ึนเป็ นจำนวนมำก กำรรณรงค์ในกำรจัดกำรกับอุ บตั ิเหตุน้ ันควรต้อ งมี ม ำตรกำรที่
จริ งจังและได้ผลชัดเจนโดยผลที่มำจำกอุบตั ิเหตุอำจจะมีกำรเกิดขึ้นชัดเจนเช่นค่ำชดใช้และควำม
เสียหำยทำงอ้อมในกำรเสียเวลำปฏิบตั ิงำน หำกเรำจัดกำรกับควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร
ได้ดียงั ช่วยให้สถำนประกอบกำรมีบรรยำกำศที่ดีและลดควำมกังวลที่จะเกิดอุบตั ิเหตุต่ำงๆได้ดี.

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
1/105 หมู่ 5 ซอย สุขสวัสดิ์ 14 ถนน สุขสวัสดิ์ แขวง จอมทอง เขต จอมทอง จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02-468-1548

รู ปภาพที่ 3.1 ภาพแสดงแผนที่ บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
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รู ปภาพที่ 3.2 ภาพแสดงหน้าบริ ษทั บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์จดทะเบียนบริ ษทั เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพือ่ ประกอบธุรกิจ
การทอผ้าดิบสาเร็จรู ป เพือ่ จาหน่าย
3.3 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร
ผู้บริหาร

ฝ่ ายบุคคลและเสมียน

พนักงานทัว่ ไป

รู ปภาพที่ 3.3 รู ปแบบการบริ หารงานในองค์กร
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3.3.1ตาแหน่งงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ฝ่ ายบุคคลและเสมียน

น.ส. เปรวดี ไชยมาศ
แผนกบุคคลทัว่ ไปและเสมียน

นาย นิพทั ธ์ ธิราภรณ์
นักศึกษาฝึ กงาน

รู ปภาพที่ 3.4 รู ปแบบการบริ หารงานแผนกบุคคล
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในตาแหน่งพนักงานฝ่ ายบุคคล ซึ่งจะทางานที่ได้รับมอบหมายจาก
การสั่งงาน เช่น การป้ อนข้อมู ลออเดอร์ สินค้าเพื่อ ส่ ง, ตรวจเช็คสิ นค้าเพื่อออกจาหน่ าย, สั่งงาน
พนักงานข้างนอกออฟฟิ ศ, การทาป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยต่างๆภายในโรงงาน, ดูไลน์การผลิต
สารวจและดูการทางานของพนักงาน
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
นางสาว เปรวดี ไชยมาศ ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบุคคลและเสมียน
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนิ นงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2561
เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของการดาเนินงานในแผนกบุคคล
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เลือกหัวข้อในการทาโครงงานและนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3.7.3 ปรึ กษาและรับคาแนะนาในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงาน
พีเ่ ลี้ยง
3.7.4 รวบรวมข้อมูลและออกแบบโครงงาน
3.7.5 การดาเนินการตามขั้นตอนของการทาโครงงานที่ได้วางแผนไว้
3.7.6 ติดตามสรุ ปและประเมินผลโครงงาน
3.7.7 จัดทาเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์
ตาราง 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ปรึ กษาอาจารย์และพีเ่ ลี้ยง
4.ออกแบบโครงงาน
5.ดาเนินการตามแผนงาน
6.สรุ ปและประเมินผล
7.จัดทารู ปเล่มฉบับสมบูรณ์

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61
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3.8 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้
- คอมพิวเตอร์
- เครื่ องมือสานักงาน เช่น แม็ก, กรรไกร , กระดาษแข็ง, กระดาษ, สว่าน, แผ่นไม้พลาส
วูด, สติกเกอร์
- สมุดจดบันทึก
- เครื่ องปริ้ นท์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงการการจัดการความ
ปลอดภัยในโรงงาน บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ อธิบายผลการดาเนินงานเป็ น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
4.1 สารวจพื้นที่ภายในโรงงานว่าจุดไหนควรมีมาตรการที่ตอ้ งระวังอย่างเข้มงวด
4.2 ออกแบบสัญลักษณ์และขั้นตอนการผลิตสัญลักษณ์ความปลอดภัยภายในโรงงานเพื่อ
ในขณะปฏิบตั ิงานไม่ให้เกิดความประมาทขึ้น
4.3 ติดป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย บริ เวณโรงงาน
4.1 สารวจพืน้ ที่ภายในโรงงานว่ าจุดไหนควรมีมาตรการที่ต้องระวังอย่ างเข้ มงวด
สารวจพื้นที่ภายในโรงงาน บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ เพือ่ ที่จะนาป้ ายสัญลักษณ์
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานในโรงงานไปติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ โดยคานึ งถึงความเสี่ ยงใน
แต่ละจุดที่คาดว่าอาจจะเกิดอันตรายจากการทางานสู ง หากการป้ องกันและไม่รัดกุมเพียงพออาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายทั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน วัตถุดิบ หรื อ เครื่ อ งจักรได้

รู ปภาพที่ 4.1 พื้นที่ก่อนสารวจโรงงานในแต่ละจุดเพือ่ ติดป้ ายรักษาความปลอดภัย
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รู ปภาพที่ 4.2 ภาพหลังจากการติดป้ ายรักษาความปลอดภัย

รู ปภาพที่ 4.3 พื้นที่ก่อนสารวจโรงงานในแต่ละจุดเพือ่ ติดป้ ายรักษาความปลอดภัย
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รู ปภาพที่ 4.4 ภาพหลังจากการติดป้ ายรักษาความปลอดภัย
4.2 ออกแบบสั ญลักษณ์ และขั้นตอนการผลิตสั ญลักษณ์ ความปลอดภัยภายในโรงงานเพื่อในขณะ
ปฏิบัติงานไม่ ให้ เกิดความประมาทขึน้
ขั้นตอนการผลิตป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยในสถานประกอบการดาเนินการเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ออกแบบสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมาย โดยวัสดุคือแผ่นไม้พลาสวูด และสติกเกอร์
2. สัง่ พิมพ์สัญลักษณ์ต่างๆได้แก่สัญลักษณ์ห้ามจุดไฟ สัญลักษณ์เตือนเครื่ องจักรกาลัง
ทางาน สัญลักษณ์ระวังวัสดุตกจากด้านบน สัญลักษณ์หา้ มสูบบุหรี่ สัญลักษณ์ถงั ดับเพลิง
2. วัดขนาดและตัดป้ ายสัญลักษณ์ ขนาด กว้าง 25 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร
3. ตัดป้ ายสัญลักษณ์เตรี ยมนาไปติดตั้ง
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รู ปภาพที่ 4.5 ออกแบบสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมาย

รู ปภาพที่ 4.6 สัง่ พิมพ์สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ
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รู ปภาพที่ 4.7 สัญลักษณ์หา้ มจุดไฟ

รู ปภาพที่ 4.8 สัญลักษณ์เตือนเครื่ องจักรกาลังทางาน

20

รู ปภาพที่ 4.9 สัญลักษณ์ระวังวัสดุตกจากด้านบน

รู ปภาพที่ 4.10 สัญลักษณ์เตือนห้ามสูบบุหรี่
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รู ปภาพที่ 4.11 สัญลักษณ์ถงั ดับเพลิง

รู ปภาพที่ 4.12 วัดขนาดและตัดป้ ายสัญลักษณ์
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รู ปภาพที่ 4.13 ตัดป้ ายสัญลักษณ์เตรี ยมนาไปติดตั้ง

4.3 ติดป้ ายสั ญลักษณ์ความปลอดภัยบริเวณโรงงาน
สภาพแวดล้อ ม ในการทางาน เช่น การวางผัง โรงงาน สิ่ ง ของที่ว างอยู่ เครื่ อ งจัก รที่
ทางาน อากาศ หรื อ การเกิดไฟก็อาจก่อ ให้เกิดอันตรายได้ หากสิ่ งเหล่านั้นมีความบกพร่ อ งจาก
มาตรฐานที่กาหนดไว้ ดังนั้น การทาสัญลักษณ์ ความปลอดภัยในโรงงานเพื่อ เตือ นสติพนักงาน
จึง เป็ นหัว ใจสาคัญ ของความปลอดภัย เบื้อ งต้น เมื่อ มีความรู ้และความเข้า ใจที่ถูกต้อ งแล้ว นั้น
โอกาสที่จะประสบอัน ตรายในขณะทางานย่อ มลดน้อ ยลงทั้งนี้ เ พื่อ ความปลอดภัยของบุค คล
และทรัพย์สินภายในโรงงาน จึงมีการติดป้ ายในแต่ล่ะ จุดที่สาคัญเพื่อ เตือ นและเน้น ย้าในขณะ
ปฏิบตั ิงาน จึงได้นาป้ ายสัญลักษณ์ที่ได้ทาขึ้นเพื่อไปติดตามจุดต่างๆ ดังนี้
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รู ปภาพที่ 4.14 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

รู ปภาพที่ 4.15 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน
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รู ปภาพที่ 4.16 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

รู ปภาพที่ 4.17 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน
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รู ปภาพที่ 4.18 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

รู ปภาพที่ 4.19 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน
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รู ปภาพที่ 4.20 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

รู ปภาพที่ 4.21 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน
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รู ปภาพที่ 4.22 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

รู ปภาพที่ 4.23 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยติดตามจุดต่างๆในโรงงาน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
การจัดทาโครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ อ ง โครงงานจัด การความปลอดภัยภายในโรงงาน
ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี. เท็กซ์ไทล์ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพือ่ ลดอุบตั ิเหตุ
2) เพือ่ ให้มีความปลอดภัยยิง่ ขึ้น
5.1 สรุปผลโครงงาน
บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็ น .ที .พี เท็กซ์ ไ ทล์ เป็ นโรงงานที่ ผลิ ต เกี่ ยวกับผ้าดิ บ ต่างๆ ซึ่ ง มี การ
ทางานตลอด 24 ช.ม. ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยที่ควรมีภายในโรงงานจึงได้จดั ทา
โครงงานเรื่ อ งการมุ่ ง เน้น ถึ ง การจัด การความปลอดภัย ต่ า งๆภายในโรงงานโดยการผลิ ต ป้ าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัยแบบต่างๆและนาไปติดตั้งภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานได้เล็งเห็นถึ ง
การระมัดระวังและลดการเกิ ดอุบตั ิเหตุต่างๆทั้งหลายที่มีแนวโน้ม จะเกิ ดขึ้นได้จริ งระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
5.1.1 ผลที่ได้ รับจากการโครงงานสหกิจศึกษา
1) ทาให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกระดับหนึ่ง
2) ทาให้สามารถลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุได้ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาว
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
สถานที่ติดป้ ายไม่มีที่เฉพาะหรื อที่ติดป้ ายบางป้ ายไม่ค่อยเหมาะสมในการติดป้ าย
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการทางานก่อนเข้าสู่การทางานและยังได้รับรู ้ถึง
ความเสี่ยงต่างๆของความปลอดภัย
2) นักศึ กษาได้เรี ย นรู ้ ที่จ ะทางานร่ ว มกับผูอ้ ื่ น มี ความอดทน อดกลั้น มี ความ
รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และ มีระเบียบวินยั ในการทางานต่างๆ
3) นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้
เข้ารับการฝึ กงานในโรงงานแห่ งนี้ และได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วย
และได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของความปลอดภัย
4) ได้เห็ นถึ ง ภาพบรรยากาศและการทางาน วัฒนธรรมองค์การ และการใช้
ชีวติ ประจาวันของพนักงานแต่ละแผนก
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5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นัก ศึ ก ษาขาดความรู ้ และประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ัติ งานต่า งๆ ท าให้ง าน
บางอย่างเกิดความไม่เข้าใจ
2) นักศึกษาขาดความรู ้เรื่ องความปลอดภัยต่างๆทาให้ตอ้ งศึกษาใหม่
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การทางานจริ งโดยศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับประเภท
ของงานและบริ ษทั ต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
2) นั ก ศึ ก ษาควรมี ค วามรู ้ เ บื้ อ งต้น และต้อ งเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ กฎระเบี ย บ และ
วัฒนธรรมขององค์กรหรื อบริ ษทั ที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
3) ควรเตรี ยมความพร้อ มเรื่ องความรู ้ในทักษะต่างๆที่จาเป็ นต่อการทางาน เช่ น
ทักษะการสื่อสาร ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการบริ หารงานเอกสารต่างๆ เป็ นต้น
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management. The researcher understand that
บทคัดย่อ
workplace safety management is crucial to any
บริ ษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มี
business and would like to study on this particular
นโยบายพัฒ นาปั ญ หาเกี่ ย วกับ มาตรฐานความ
project on the subject. The project has 2 main
ปลอดภัยภายในสถานประกอบการ ดังนั้น ผูจ้ ดั ทา
objectives which are 1. Reduce a chance for any
จึ ง ได้เ ล็ ง เห็ น ปั ญ หาทางด้ า นการจัด การความ
accident to occur. 2. Improve overall workplace
ปลอดภัย จึ ง ได้จัด ท าโครงงานสหกิ จศึ ก ษาเรื่ อ ง
safety for the company. The researcher hope to
โครงงานการจัดการความปลอดภัยภายในสถาน
achieve by using following steps, 1. Study on
ประกอบการแห่ งนี้ มีว ตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อลด
workplace safety and how to deal with any type
อุ บตั ิ เ หตุ 2) เพื่ อ ให้ มีค วามปลอดภัยมากขึ้ น โดย
of accident that may occur in a workplace
ผูจ้ ัด ท าได้มี ก ารด าเนิ น งานโดยการศึ ก ษาข้อ มู ล
environment through sign and annotation on safety
เกี่ยวกับความปลอดภัยในรู ปแบบต่างๆและได้นามา
precaution. 2. resize any related sign or notice
ผลิตเป็ นรู ปแบบของป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่
from researching process into an appropriate size.
เหมาะสมต่ อ สถานประกอบการและน าป้ าย
3. Print out those notices in A4 sticker paper. 4.
สั ญ ลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย ดัง กล่ า วไปติ ด ตามจุ ด
Stick the sign onto a plaswood material 5. Put
ต่ างๆภายในถานประกอบการ เพื่อ ช่ ว ยเพิ่มความ
those notices up in various appropriate place in the
ปลอดภัยภายในสถานประกอบการอีกทั้งยังช่วยลด
workplace environment. This would help raise the
อุบตั ิเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้งั ในระยะสั้นและ
company’s employee concern and awareness for
ระยะยาวอีกด้วย
workplace safety in a long run.
ข้อเสนอแนะ : ควรหาเสาหรื อพื้นที่ที่ติดแผ่นป้ าย
Recommendation : The sign should be put up on a
สัญลักษณ์ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อความปลอดภัยยิง่ ขึ้น
special place that easily noticeable.
คาสาคัญ : จัด ท าป้ ายสั ญ ลัก ษณ์ ความปลอดภัย ,
Keywords : creating safety signages, workplace
ความปลอดภัย, ห.จ.ก เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
safety, N.T.P. Textile company
Abstract
N.T.P textile company develop a new
policy to find a new solution for workplace. safety

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อลดอุบตั ิเหตุ
2. เพื่อให้มีความปลอดภัยยิง่ ขึ้น
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
เนื่องจาก สถานประกอบการมี
พื้นที่ค่ อ นข้างจ ากัดดังนั้นตาแหน่ งในการติ ดป้ าย
สัญลักษณ์อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรื อมีที่เฉพาะใน
การติด
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา
คื อ ระยะเวลาในการศึ ก ษาที่
บริ ษัท ห.จ.ก. เอ็น.ที. พี เท็ก ซ์ไทล์ ระยะเวลาเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม
2561
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.สามารถนาข้อ มูล ที่ได้มาเป็ นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการเกิดความไม่ปลอดภัยใน บริ ษทั
ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
2. พนักงานมีความรู้ถึงผลกระทบของการ
เกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ต่ า งๆที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ นได้ร ะหว่ า ง
ปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. สารวจพื้นที่ภายในโรงงานว่าจุดไหน
ควรมีมาตรการที่ตอ้ งระวังอย่างเข้มงวด
2. ออกแบบสัญ ลัก ษณ์และขั้นตอนการ
ผลิ ตสัญ ลัก ษณ์ความปลอดภัยภายในโรงงานเพื่อ
ในขณะปฏิบตั ิงานไม่ให้เกิดความประมาทขึ้น
3. ติ ด ป้ ายสั ญ ลัก ษณ์ ค วามปลอดภัย
บริ เวณโรงงาน
สรุปผลโครงงาน
บริ ษัท ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ ไทล์ เป็ น
โรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับผ้าดิบต่างๆ ซึ่ งมีก ารทางาน

ตลอด ดังนั้นผูจ้ ัดทาจึงได้เล็งเห็ นถึงความ .ม.ช 22
ปลอดภัย ที่ ค วรมี ภ ายในโรงงานจึ ง ได้จ ัด จัด ท า
โครงงานเรื่ องการมุ่ ง เน้ น ถึ ง การจัด การความ
ปลอดภัย ต่ า งๆภายในโรงงานโดยการผลิ ต ป้ าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัยแบบต่างๆและนาไปติดตั้ง
ภายในโรงงานเพื่อ ให้พ นัก งานได้เ ล็งเห็ นถึ งการ
ระมัดระวังและลดการเกิดอุบตั ิเหตุต่างๆทั้งหลายที่
มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้จริ งระหว่างการปฏิบตั ิงาน
ผลทีไ่ ด้ รับจากการโครงงานสหกิจศึกษา
1. ท าให้ ส ถานประกอบการมี ค วาม
ปลอดภัยที่มากขึ้นอีกระดับหนึ่ง
2. ทาให้สามารถลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาว
ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
สถานที่ติดป้ ายไม่มีที่เฉพาะหรื อที่ติดป้ าย
บางป้ ายไม่ค่อยเหมาะสมในการติดป้ าย
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1) นัก ศึก ษาได้มีประสบการณ์จ ากการ
ทางานก่อ นเข้าสู่ การทางานและยังได้รับรู้ถึงความ
เสี่ ยงต่างๆของความปลอดภัย
2) นัก ศึกษาได้เรี ยนรู้ ที่จะทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มีความอดทน อดกลั้น มีค วามรับผิดชอบต่ อ
ภาระหน้าที่ และ มีระเบียบวินยั ในการทางานต่างๆ
3) นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู้ ถึ งกระบวนการ
ทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับ
การฝึ กงานในโรงงานแห่ งนี้ และได้ ท ราบถึ ง
กระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วย และ
ได้เ ข้า ใจถึ ง บทบาท หน้าที่ และความสาคัญ ของ
ความปลอดภัย
4) ได้เ ห็ น ถึ ง ภาพบรรยากาศและการ
ท า งาน วั ฒ นธ รรมอ งค์ ก าร และก ารใช้
ชีวิตประจาวันของพนักงานแต่ละแผนก

ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์
ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ทาให้งานบางอย่างเกิดความ
ไม่เข้าใจ
2.นักศึกษาขาดความรู้เรื่ องความปลอดภัย
ต่างๆทาให้ตอ้ งศึกษาใหม่
ข้ อเสนอแนะ
1.ควรเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ การทางาน
จริ งโดยศึก ษาหาความรู้ เ กี่ ยวกับประเภทของงาน
และบริ ษทั ต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
2.นักศึกษาควรมีความรู้เบื้องต้นและต้อ ง
เรี ยนรู้ เ กี่ ย วกับ กฎระเบี ย บ และวัฒ นธรรมของ
องค์กรหรื อบริ ษทั ที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน
3. ควรเตรี ยมความพร้ อมเรื่ อ งความรู้ ใน
ทักษะต่างๆที่จาเป็ นต่ อการทางาน เช่ น ทักษะการ
สื่ อ สาร ทัก ษะเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ และการ
บริ หารงานเอกสารต่างๆ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ตามที่ผจู้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พี. เท็ก ซ์ไทล์
ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม
2561 ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ จั ด ท า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสาหรั บรายงาน
สหกิ จ ศึ ก ษาฉบับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยดี จ ากความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย ดังนี้
1. ดร. ขวัญ ใจ อุ ณ หวัฒ น
ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. นางสาว เปรวดี ไชยมาศ
ผูจ้ ดั การแผนกบุคคลและเสมียน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ วมในการให้ ข้อ มูล และเป็ นที่

ปรึ ก ษาในการทารายงานฉบับนี้ จ นเสร็ จ สมบรู ณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
การทางานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจ : ดรขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
พนักงานที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจ : นางสาว เปรวดี ไชยมาศ
จัดทาโดย : นาย นิพทั ธ์ ธิราภรณ์
บทคัดย่ อ
บริ ษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มีนโยบายพัฒนา
ปั ญหาเกี่ ย วกั บ มาตรฐานควา มปลอดภั ย ภายในสถา น
ประกอบการ ดังนั้น ผูจ้ ัดทาจึงได้เล็ งเห็ น ปั ญหาทางด้า นการ
จัดการความปลอดภัย จึ งได้จ ัดทาโครงงานสหกิ จ ศึกษาเรื่ อ ง
โครงงานการจัดการความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ
แห่งนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพือ่ ลดอุบตั ิเหตุ 2) เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น โดยผูจ้ ดั ทาได้มีการดาเนิ นงานโดยการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในรู ปแบบต่างๆและได้นามาผลิต
เป็ นรู ปแบบของป้ ายสัญลักษณ์ ความปลอดภัยที่เหมาะสมต่ อ
สถานประกอบการและนาป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยดังกล่าว
ไปติดตามจุดต่างๆภายในถานประกอบการ เพื่อช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยภายในสถานประกอบการอี ก ทั้งยังช่ วยลดอุ บตั ิ เหตุ
ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ท้งั ในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.สามารถนาข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการเกิด
ความไม่ปลอดภัยใน บริ ษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์
2.พนักงานมี ความรู ้ถึงผลกระทบของการเกิ ดอุบตั ิเหตุต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างปฏิบตั ิงาน

ภาคผนวก ค
บรรยากาศในการทางาน

รู ปที่ 1.พื้นที่ก่อนสารวจโรงงานเพือ่ ติดป้ ายรักษาความปลอดภัย

รู ปที่ 1.2 ภาพหลังจากการติดป้ ายรักษาความปลอดภัย

รู ปที่ 1.3 ออกแบบสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายความปลอดภัย

รู ปที่ 1.4 พิมพ์ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ

รู ปที่ 1.5 ตัดป้ ายสัญลักษณ์เตรี ยมนาไปติดตั้ง

รู ปที่ 1.6 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยไปติดตั้งภายในโรงงาน

รู ปที่ 1.7 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยไปติดตั้งภายในโรงงาน

รู ปที่ 1.8 นาแผ่นป้ ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยไปติดตั้งภายในโรงงาน

ประวัติผ้ จู ดั ทำ
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