รายงานการปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา
คู่มอื ความปลอดภัยในการทํางาน ของบริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จํากัด
Mongkolkij concrete Co., Ltd.

โดย
นายเจตรัฐ สิ ทธิวรชัย
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รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษา 3 ปี การศึกษา 2561

ก

จดหมายนําส่ งรายงาน
เรื่ อง

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2562

ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

เรี ยน ดร.สมพร ปานยินดี อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษาภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
ตามที่ผจู ้ ดั ทําโครงงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย นายเจตรัฐ สิ ทธิ วรชัย นักศึกษาภาควิชาการ
จัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิท ยาลัย สยาม ได้ไ ปปฏิ บ ตั ิ ง านสหกิ จศึ ก ษาระหว่า งวันที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึ งวันที่ 31สิ งหาคม พ.ศ.2562 ในตําแหน่ งผูช้ ่วยคุ มงานฝ่ ายผลิต ณ บริ ษทั มงคล
กิจ คอนกรี ต จํากัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทํารายงานเรื่ อง คู่มือความ
ปลอดภัยในการทํางาน ของบริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด
บัดนี้การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้วคณะผูจ้ ดั ทําจึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกัน
นี้จาํ นวน 1 เล่มเพื่อขอรับการปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นายเจตรัฐ สิ ทธิวรชัย
นักศึกษาสหกิจศึกษา
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป

ข

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
ตามที่ผจู ้ ดั ทําได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษา เรื่ องคู่มือความปลอดภัยในการ
ทํางาน ของบริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
2562 นั้นส่ งผลให้ได้รับความรู ้ และประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมาย สําหรับสหกิจศึกษาฉบับนี้
สําเร็ จลงได้ดว้ ยดี จากความร่ วมมือ และการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. ดร.สมพร
ปานยินดี
2. คุณศิรดา สิ ทธิ วรชัย

อาจารย์ที่ปรึ กษา
กรรมการผูจ้ ดั การ

ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ทุกท่า นเป็ นอย่า งสู ง ที่ ได้ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้ และ
ข้อคิดต่าง ๆ อันเป็ นรากฐานสําคัญ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเองและสังคมต่อไป
และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ.ที่น้ ี
สุ ดท้ายนี้ ผูจ้ ดั ทําขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและคําแนะนําที่
ดีจนทําให้รายงานฉบับนี้เสร็ จสมบูรณ์ หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด ผูจ้ ดั ทําต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี

ผูจ้ ดั ทํา
นายเจตรัฐ สิ ทธิ วรชัย
30 สิ งหาคม 2562

ค

ชื่อโครงงาน:

คู่มือความปลอดภัยในการทํางานบริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด

หน่วยกิต:
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ระดับการศึกษา:

บริ หารธุ รกิจบัณฑิต

สาขาวิชา:

การจัดการทัว่ ไป

คณะวิชา:

บริ หารธุ รกิจ

ภาคการศึกษา/ ปี การศึกษา:
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บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อสํารวจจุดอันตรายของพื้นที่ ปฏิบตั ิงาน 2) เพื่อ
ศึ ก ษาวิธี ใ ช้อุป กรณ์ เพื่ อความปลอดภัย ในการทํางาน 3) ศึ ก ษากฎระเบี ย บปฏิ บ ัติที่ ถู ก ต้องของ
การปฏิบตั ิงาน ปั ญหาเกิดจากการพนักงานในแผนกผลิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คือไม่สวมใส่
อุปกรณ์ ป้องกันในระหว่างการปฏิ บตั ิงาน ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ ผูจ้ ดั ทําจึงจัดทําคู่มือความปลอดภัย
ในการทํางาน จากนั้นนําไปสื่ อสารให้พ นักงานเข้าใจและปฏิ บ ตั ิ ตาม หลังจากทดลองใช้ พบว่า
พนักงานภายในโรงงานเกิ ดความปลอดภัยในการทํางาน ลดจํานวนอุ บตั ิเหตุ การผลิ ตเป็ นไปได้
อย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ
คําสํ าคัญ : คู่มือความปลอดภัยในการทํางาน / บริษัท มงคลกิจ คอนกรีต จํากัด
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บทที1่
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปั ญหา
บริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด เป็ นบริ ษทั ขนาดกลางทําธุ รกิจเกี่ยวผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรี ต
อัดแรงใช้สําหรับเป็ นรากฐานของสิ่ งก่อสร้างต่างๆเช่นบ้านที่พกั โรงแรมเนื่ องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
ชั้นดินอ่อนเพื่อไม่ให้เกิดการทรุ ดตัวของชั้นดิ นและเป็ นงานชิ้นแรกของการก่อสร้างโดยจะมุ่งเน้นการ
ทํางานกับบริ ษทั เอกชนเป็ นส่ วนใหญ่ ในการก่อสร้างนั้นจําเป็ นต้องใช้วสั ดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเป็ นจํานวน
มาก ไม่ว่าจะเป็ น ปูน เหล็ก เครื่ องมื อก่อสร้ างฯลฯนอกจากนี้ แรงงานที่นาํ มาใช้ในการก่อสร้างส่ วน
ใหญ่เป็ นแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชามีแรงงานไทยจํานวนไม่มากปั ญหาที่พบในไซต์งานคือแรงงานต่าง
ด้าวไม่เข้าใจภาษาไทยทําให้การสื่ อสารเกี่ยวกับข้อควรระวังจุดพื้นที่อนั ตรายมาตรการความปลอดภัย
กระบวนการทํางานในแต่ละเฟส ทําให้แรงงานต่างด้าวได้รับอุบตั ิเหตุบ่อยครั้งจากการทํางาน ส่ งผลเสี ย
ทั้งด้านร่ างกาย เช่ นบาดเจ็บ พิ การ ไปจนกระทัง่ เสี ยชี วิต ไม่เพี ยงแต่แรงงานจะได้รับ ผลกระทบ แต่
ครอบครัวของแรงงานจะขาดรายได้หากพิการย่อมเป็ นภาระในคนในครอบครัวต้องดูแลนอกจากจะเกิด
ผลเสี ยกับแรงงานต่างด้าวแล้วยังเกิ ดผลเสี ยกับบริ ษทั เนื่ องจากในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีขอ้ จํากัดด้าน
แรงงานโดยแรงงานอยู่ในสภาวะขาดแคลนหากพนักงานต้องประสบอุบตั ิเหตุย่งิ ทําให้การทํางานใน
ไซต์งานต้องหยุดชะงักหากบริ ษทั ส่ งมอบงานให้ลูกค้าไม่ทนั ตามกําหนดจะเกิดผลเสี ยด้านชื่ อเสี ยงและ
ต้องเสี ยค่าปรับในการส่ งงานช้ากว่ากําหนด
ดังนั้นผูจ้ ดั ทําจึ งมี ความสนใจทําโครงงานสหกิ จศึ กษาเรื่ องความปลอดภัยในการทํางานใน
โรงงานผลิตเสาเข็ม โดยมุ่งเน้นการสร้างความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยงต่าง ๆ จุดอันตราย
วิธีการป้ องกัน อุป กรณ์ ที่จาํ เป็ นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน หากแรงงานมี ความรู ้ ความ
เข้า ใจเกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการทํา งาน ความสู ญ เสี ย ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ทั้ง กับ แรงงาน และสถาน
ประกอบการจะลดน้อยลง พนักงานมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สถานประกอบการไม่ตอ้ งกังวลกับ
อุบตั ิเหตุที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน งานราบรื่ นส่ งงานลูกค้าได้ทนั ตามกําหนดเวลา และได้งานที่มีคุณภาพ
ย่อมส่ งต่อผลประกอบการ ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั ดีมากยิง่ ขึ้น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อสํารวจจุดอันตรายของพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
1.2.2 เพื่อศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในการทํางาน
1.2.3 ศึกษากฎระเบียบการปฎิบตั ิที่ถูกต้องของการปฎิบตั ิงาน
1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา เป็ นการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน บริ ษทั มงคลกิจ
คอนกรี ต จํากัด
1.3.2 ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ พนักงานในโรงงานผลิตเสาเข็ม
1.3.3 ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ เป็ นการศึกษาแผนกฝ่ ายผลิต ของบริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด
1.3.3 ขอบเขตด้ านเวลา ระยะในการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 - 31
สิ งหาคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 โรงงานผลิตเสาเข็มสามารถนําคู่มือไปแนะนําหรื อสอนให้กบั พนักงานใหม่ เพื่อให้งานมี
ความปลอดภัยมากขึ้น
1.4.2 พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้จากคู่มือที่ได้จดั ทําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง

การศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาเรื่ อง คู่มือความปลอดภัยในการทํางาน มี แนวคิ ดและทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน
2.1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน
2.1.2 สาเหตุของอุบตั ิเหตุ (Causes of Accidents)
2.1.3 วิธีการสร้างความปลอดภัยในการทํางาน
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางาน
2.1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการทํางาน
ภัย (Hazard) เป็ นสภาพการณ์ ซ่ ึ งมี แนวโน้ม ที่ จะก่ อให้ เกิ ดการบาดเจ็บ ต่ อบุ ค คลหรื อความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินหรื อวัสดุ หรื อกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบตั ิการของบุคคล
ความปลอดภัย (Safety) หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอุบตั ิภยั หรื อทรัพย์สินปราศจากความ
เสี ยหายใดๆ
ชัย ยุ ท ธ ชวลิ ต นิ ธิ กุ ล (2534) กล่ า วว่า ความปลอดภัย ในการทํา งาน หมายถึ ง สภาวะการ
ปราศจากภัย หรื อพ้นจากภัยอันตรายจากการบาดเจ็บ การเสี่ ยงภัย การสู ญเสี ย โดยเฉพาะอุบตั ิเหตุจาก
การทํางานซึ่งเกิดจากสาเหตุนาํ และสาเหตุโดยตรงจึงจําเป็ นต้องมีการป้ องกันอุบตั ิเหตุ เหล่านั้น
สุ รพล พยอมแย้ม (2541) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึ ง การที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิงาน
สามารถปฏิ บตั ิ งานได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขัดขวาง ซึ่ งอุ ปสรรคนั้นอาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คื อ
อุปสรรคที่ทราบและคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่มีอยู่ และอุปสรรคที่ไม่คาดคิด และมิได้ควบคุม
ไว้ก่อน อุปสรรคประเภทหลังนี้เรี ยกรวม ๆ กันว่า “อุบตั ิเหตุ (accident)”
กล่าวโดยสรุ ป ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง การทํางานโดยปราศจากการอยูใ่ นสภาวะ
ความเสี่ ยงที่ จะก่ อให้ เกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ป ฏิ บ ัติงาน รวมถึ งสภาพที่ ป ลอดภัยจากอุ บ ัติภยั ต่ างๆ อัน เกิ ดแก่
ร่ างกาย ชีวติ หรื อทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบตั ิงาน
2.1.2 สาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of Accidents)
ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2532) ในการปฏิบตั ิงานสิ่ งที่ตอ้ งคํานึงเสมอคือ ความปลอดภัยโดยเฉพาะ
การผลิ ต ในภาคอุ ตสาหกรรม ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งสู งในการที่ จะได้รับ อัน ตรายในการทํางาน หากการ
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ป้ องกันไม่รัดกุมเพียงพอก็จะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเครื่ องจักรโดยการ
รู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ และความประมาทของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานเอง มี นักวิชาการได้กล่าวถึ งสาเหตุ ของการเกิ ด
อุบตั ิเหตุและความไม่ปลอดภัยจากการทํางาน ดังต่อไปนี้
1. สาเหตุนําของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพมีดังนี้
1.1 ความผิดพลาดของการจัดการ เช่น ไม่มีการสอนหรื ออบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ไม่ มี ก ารบัง คับ ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายความปลอดภัย ไม่ มี ก ารวางแผนและเตรี ย มงานด้า นความ
ปลอดภัยไว้ ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่าง ๆ ไม่มีการจัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ เป็ นต้น
1.2 สภาวะทางด้านจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่ น ขาดความระมัดระวัง การท า
งานของสมองไม่ประสานกัน มีทศั นคติไม่ถูกต้อง สมองมีปฏิ กิริยาในการสั่งงานช้า ขาด ความตั้งอก
ตั้งใจ อารมณ์อ่อนไหวง่ายและขี้โมโห เกิดความรู ้สึกหวาดกลัวขวัญอ่อน ตกใจง่าย เป็ นต้น
1.3 สภาวะทางด้านร่ า งกายของคนงานไม่ เหมาะสม เช่ น อ่ อ นเพลี ย มาก หู ห นวก
สายตาไม่ดี มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทาํ ร่ างกายมีความพิการ เป็ นต้น
สาเหตุ นําของการเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ ดังกล่าว จะเป็ นตัวเหตุ ที่ สําคัญที่ จะโยงหรื อนําไปสู่ การ เกิ ด
สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบตั ิเหตุ
2. สาเหตุ โดยตรงของการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ จ ากการประกอบอาชี พ มี 2 สาเหตุ ใ หญ่ คื อ การ
ปฏิบัติงานทีไ่ ม่ ปลอดภัยของคนงาน และสภาพของงานทีไ่ ม่ ปลอดภัย
2.1 การปฏิบตั ิงานที่ไม่ปลอดภัยเป็ นการกระทําไม่ปลอดภัยของคนงานในขณะทํางาน
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุ พบว่าร้อยละ 88 ของอุบตั ิเหตุเกิดจากสาเหตุน้ ี เช่น การทํางานเร็ ว เกินสมควร
และใช้เครื่ องจักรในอัตราที่เร็ วเกินกําหนด ซ่ อมแซมหรื อบํารุ งรักษาเครื่ องในขณะที่ เครื่ องจักรกําลัง
หมุน ถอดถอนอุปกรณ์ความปลอดภัยออกจากเครื่ องโดยไม่มีเหตุอนั ควร ไม่ใส่ ใจต่อคําห้ามเตือนต่าง
ๆ เล่นตลกคะนองในการทํางาน ยืนทํางานในที่ที่ไม่ปลอดภัย ใช้เครื่ องมือที่ชาํ รุ ด และการใช้เครื่ องมือที่
ไม่ถูกวิธี ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลที่จดั ให้ เป็ นต้น
2.2 สภาพของงานที่ ไ ม่ ป ลอดภัย เป็ นสภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่ ป ลอดภัย ที่ อยู่รอบๆตัว
ในขณะทํางาน ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุ ให้เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ ได้ พบว่าประมาณร้ อยละ 10 ของอุบ ตั ิ เหตุ เกิ ดขึ้ น
เนื่ องจากสาเหตุน้ ี ตัวอย่างเช่น ไม่ครอบหรื อเซฟการ์ ดส่ วนของเครื่ องจักรหรื อสิ่ งอื่นใดที่เป็ นอันตราย
เครื่ องจักรอาจมีครอบหรื อเซฟการ์ ดแต่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่แข็งแรง หรื อรู ตะแกรง ของเซฟการ์ ดนั้น
ใหญ่เกินไป เครื่ องจักร เครื่ องมือที่ใช้อาจออกแบบไม่เหมาะสม บริ เวณพื้นที่ ทํางานลื่น ขรุ ขระ สถานที่
ทํางานสกปรก การวางของไม่มีระเบียบ มีส่ิ งกีดขวางทางเดิน กองวัสดุอยูส่ ู งเกินไป และการซ้อนวัสดุ
ไม่ ถู ก วิธี ก ารจัด เก็บ สารเคมี สารไวไฟต่า งๆไม่ เหมาะสม แสงสว่างไม่เหมาะสม เช่ น แสงอาจไม่
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เพียงพอหรื อแสงจ้าเกินไป ไม่มีระบบการระบาย และถ่ายเทอากาศที่เหมาะสม ไม่มีระบบเตือนภัยที่
เหมาะสมภายในสถานที่ทาํ งานมีเสี ยงดังเกิน มาตรฐานบริ เวณที่ทาํ งานมีอากาศร้อนอบอ้าว เป็ นต้น
กตัญ�ู หิ รัญญสมบูรณ์ (2545, 346) ได้กล่าวถึ งสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภัย 3 สาเหตุ
ดังนี้

1. สาเหตุที่เกิดจากคน (Human Cause) มีจาํ นวนสู งที่สุด คือ 88% ของการเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง
ตัวอย่างเช่น การทํางานที่ไม่ถูกต้อง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเสี่ ยงในการทํางาน
เป็ นต้น
1.1 สาเหตุ จากการออกแบบที่ ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่ น ด้านกระบวนการผลิ ต ด้าน
วิศวกรรม ด้านการดัดแปลงไม่เป็ นตามหลักวิชาการ (Health, Safety, Environmental impact, Energy)
เป็ นต้น
1.2 สาเหตุ จากการสร้ าง ติ ดตั้งไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่ นด้านความรู ้ ในการติ ดตั้งไม่
ละเอี ย ด ด้านการไม่ ศึ ก ษาการทํางานของเครื่ องจัก รที่ ติ ดตั้ง ความรู ้ ด้านเดิ น เครื่ อง การหยุดเครื่ อ ง
กะทันหัน ระบบ นิรภัยที่จาํ เป็ น อุปกรณ์ช่วยกรณี ฉุกเฉิ น
1.3 การใช้งานและการบํารุ งรักษาเช่น การตรวจเช็คตามระยะเวลาต่างๆ การสอบเทียบ
อุปกรณ์ตรวจวัด การบํารุ งรักษา การซ่อมแซม เป็ นต้น
2. สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเครื่ องจักร (Mechanical Failure) มีจาํ นวนเพียง 10% ของ
การเกิดอุบตั ิเหตุทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น ส่ วนที่เป็ นอันตรายของเครื่ องจักรที่ไม่มีเครื่ องป้ องกัน เครื่ องจักร
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ ต่างๆ ชํารุ ดบกพร่ อง รวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ไม่ปลอดภัย เป็ นต้น
3. สาเหตุ ที่เกิ ดจากธรรมชาติ (Natural Disaster) มี จาํ นวนเพี ยง 2 % เป็ นสาเหตุ ที่เกิ ดขึ้ นโดย
ธรรมชาตินอกเหนื อการควบคุมได้เช่น แผ่นดินไหว พายุ นํ้าท่วม ฟ้ าผ่า เกิดพิกดั ที่ออกแบบรองรับ เป็ น
ต้น
กล่าวโดยสรุ ป สาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุและความไม่ปลอดภัยในการทํางาน มีสาเหตุเกิดจากตัว
บุคคล เครื่ องจักรและอุปกรณ์ในการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.1.3 วิธีการสร้ างความปลอดภัยในการทํางาน
หัวใจสําคัญของการทํางานคือการช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการทํางานโดยวิธีการป้ องกัน
(Passive หรื อ Prevention) มิ ใ ห้ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ ก ารอบรมให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ ที่ ถู ก ต้อ งก่ อ นเข้า
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ปฏิ บตั ิงาน การติดตามประเมินผลพฤติ กรรมในการทํางานของพนักงาน และสภาพแวดล้อมสถานที่
ทํางาน และโดยวิธีปกป้ อง (Active หรื อ Protection) ได้แก่การนําเอาอุปกรณ์ภายนอกมาปกป้ องอวัยวะ
ปกปิ ดผลิตภัณฑ์และ ปกคลุมเครื่ องจักรที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เพื่อผ่อนหนักให้เบาลงเพื่อเป็ นการ
สร้างความปลอดภัย ในการทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3E ได้แก่
การใช้ความรู ้ ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คือ ในด้านการออกแบบ และ
คํานวณเครื่ องจักร เครื่ องมื อ ที่ มีส ภาพการใช้งานที่ ป ลอดภัยที่ สุ ด การติ ดตั้งเครื่ องป้ องกันอันตราย
ให้แก่ส่วนที่ เคลื่ อนไหว หรื ออันตรายของเครื่ องจักร การวางผังโรงงานระบบไฟฟ้ า แสงสว่าง เสี ยง
การระบายอากาศ เป็ นต้น
การให้การศึกษา หรื อการฝึ กอบรม (Education) คือ แนะนําคนงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องในการทํางานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการป้ องกันอุบตั ิเหตุและการสร้ างความปลอดภัยใน
งาน ให้รู้วา่ อุบตั ิเหตุจะเกิดขึ้น และป้ องกันได้อย่างไร และจะทํางานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด เป็ นต้น
การใช้มาตรการบังคับควบคุม (Enforcement) คือ การกําหนดวิธีการทํางานอย่างปลอดภัย และ
การควบคุมบังคับอย่างจริ งจังและเข้มงวดกัดขัน ให้คนงานปฏิ บตั ิตามเป็ นกฎระเบียบปฏิ บตั ิและต้อง
ประกาศ ให้ทราบทัว่ กันหากผูใ้ ดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจะต้องถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดจิตสํานึกเกิดเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรขึ้น และหลีกเลี่ยงการกระทําที่ไม่ถูกต้อง หรื อเป็ นอันตราย
การใช้หลัก 3E นี้ จะต้องดําเนิ นการให้ E ทั้ง 3 ไปพร้อมกัน จึงจะทําให้การป้ องกันอุบตั ิเหตุมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ถ้ามีการดําเนินการเฉพาะ E ตัวใดตัวหนึ่งก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้
2. ตําแหน่ งการป้ องกันอี กแนวทางที่ ช่ วยเสริ ม หลัก 3E เพื่ อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการออกแบบ
ระบบความปลอดภัยคือ หลักของตําแหน่ งในการป้ องกัน ได้แก่แหล่งกําเนิ ด (Source) ทางผ่าน (Path)
และผูร้ ับ (Receiver)
2.1 แหล่ งกําเนิ ด (Source) การแก้ปั ญหาใดๆก็ตามจะต้องแก้ที่ ตน้ เหตุ จึงจะเป็ นการ
แก้ไขที่ดีที่สุด ดังนั้น การแก้ไขที่แหล่งกําเนิ ดจึงต้องคํานึ งก่อนเป็ นอันดับแรกเช่น ถ้าสารเคมีที่ใช้มีพิษ
สามารถเปลี่ยนมาใช้สารเคมีที่ไม่มีพิษแทน แต่ถา้ ไม่สามารถหาทางแก้ที่แหล่งกําเนิ ดได้จึงค่อยหาแนว
ทางแก้ไขที่ตาํ แหน่ งต่อมา โดยควบคุมที่ตน้ ตอหรื อแหล่งกําเนิ ด (Source) คือ พยายามหาทางควบคุมที่
ต้นตอหรื อแหล่งกําเนิ ดของอันตรายที่จะเกิดต่อผูป้ ระกอบอาชีพโดยตรง เช่น ที่ตวั เครื่ องจักร เครื่ องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ แหล่งที่มีการใช้สารเคมีเป็ นพิษการควบคุมที่แหล่งนี้ จะมีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด เป็ นการ
ควบคุ มที่ตวั ปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้น ป้ องกันไม่ให้อนั ตรายหรื อพิษภัยแพร่ กระจายออกไป วิธีที่นิยมใช้คือ
การใช้สารเคมีที่เป็ นพิษภัยน้อย หรื ออุปกรณ์ที่มีอนั ตรายน้อยสามารถไปใช้แทนสารที่เป็ นพิษมากหรื อ
มีอนั ตรายมาก หรื ออาจจะหาทางเปลี่ ยนแปลงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจาก
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การทํางานใช้วธิ ี ปิดปกคลุมให้มิดชิด หรื อ เครื่ องจักรที่ปล่อยความร้อนออกมาสู่ บรรยากาศภายนอกให้
แยกไปไว้ในบริ เวณอื่น หรื อจัดห้องเฉพาะที่สามารถควบคุมได้ใช้ระบบทําให้เปี ยกชื้ นแทน เพราะจะ
ทําให้เกิดฝุ่ นละอองน้อย เช่น มีการพ่นละอองนํ้าให้เป็ นฝอยในโรงงานอุตสาหกรรมบริ เวณที่ทาํ งานให้
ละอองนํ้าจับฝุ่ นละอองรวมตัวกันตกลงสู่ พ้ืนใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะแห่ งเก็บรวบรวมระบาย เอา
มลพิษตรงจุดที่มีพิษภัยมากออกไป และทําการขจัดมลพิษนั้นด้วยวิธีการที่เหมาะสมจัดให้มีวธิ ี การบํารุ ง
เครื่ องจักรอุปกรณ์การผลิตที่ดีจะช่วยทําให้เครื่ องจักรอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2.2 ทางผ่าน (Path) โดยการปิ ดกั้นสิ่ งอันตราย เช่น การสร้ างห้องครอบเครื่ องจักรที่มี
เสี ยงดัง เพื่อกันไม่ให้เสี ยงออกมา รบกวนผูอ้ ื่น และถ้ายังไม่สามารถหาแนวทางแก้ไขที่ตาํ แหน่งที่ 2 นี้
ได้ก็ใช้การแก้ปัญหาที่ตาํ แหน่งถัดไปควบคุมที่ทางผ่าน (Path) การควบคุมอันตรายโดยเลือกวิธีควบคุม
ที่ทางผ่านของอันตรายจากแหล่งกําเนิ ดไปสู่ คนปฏิ บตั ิงานนั้น วิธีน้ ี มกั จะเลื อกใช้รองลงมาจากวิธีแรก
เป็ นวิธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากวิธี ห นึ่ ง เช่ น บรรยากาศในบริ เวณการทํางานจะเป็ นทางผ่านของ
อันตรายสู่ คนที่ ทํางานในบริ เวณนั้น วิธีควบคุ มคือพยายามหาทางปิ ดกั้นเส้นทางเดิ นของอันตรายนั้น
คือ หาสิ่ งของมากั้นระหว่างต้นตอกับตัวคน เช่น เก็บรักษาวัสดุ ต่าง ๆ ให้เป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยซึ่ งจะ
สามารถลดพิ ษ ต่ างๆลงได้ และออกแบบระบบระบายอากาศที่ ดีมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ พยายามนําอากาศ
บริ สุทธิ์ จากภายนอกเข้าไปในบริ เวณทํางานให้มาก โดยการเลื อกใช้ช่องเปิ ดประตูหน้าต่าง ช่ องลมที่
เหมาะสมในการช่วยเจือจางมลพิษต่างๆเพิ่มระยะทางระหว่างแหล่งกําเนิดของอันตรายกับคนทํางานให้
มากที่สุด ซึ่ งระยะทางจะช่วยลดปริ มาณการสัมผัสอันตรายต่างๆของคนลงได้ มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ที่สามารถเตือนหรื อบอกระดับ อันตรายได้เป็ นอย่างดี ถ้าหากว่าระดับของอันตรายสู งมากจนเกิดพิษภัย
แก่คนที่ทาํ งานบริ เวณนั้น สัญญาณจะเตือนให้คนบริ เวณนั้นหาทางป้ องกันตนเองได้ทนั ที
2.3 ผูร้ ั บ (Receiver) ผูร้ ับ เป็ นวิธี สุ ดท้าย เป็ นการป้ องกัน ที่ ตวั บุ ค คล เช่ น การจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคล ได้แก่การจัดหาที่อุดหู เพื่อลดอันตรายเนื่ องจากเสี ยงดัง ซึ่ งการแก้ปัญหา
วิธีน้ ี มกั จะไม่ค่อยประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรเนื่ องจากการสวมใส่ อุปกรณ์ เหล่านี้ เป็ นการรบกวนการ
ทํางานของคนงาน เพราะไม่ เกิ ดความเคยชิ น เมื่ อคนงานใส่ แล้วจะรู้ สึ ก ไม่ ส บายตัว ดังนั้น ในการ
ควบคุ มที่ ตวั บุ คคล (Receiver) จึ งเป็ นมาตรการลําดับสุ ดท้ายที่ จะเลื อกใช้ควบคุ มอันตรายในสถานที่
ทํางาน เนื่ องจากหากไม่ได้รับความร่ วมมืออย่างจริ งจัง การควบคุ มอันตรายที่ตวั บุคคลก็จะกระทําได้
ยากและได้ผลน้อย ซึ่ งการควบคุ มอันตรายวิธีน้ ี เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและความเคยชิ นของ
คนงาน เป็ นวิธีการที่ลงทุนน้อยที่สุด ซึ่ งมีวิธีการที่ใช้กนั ดังนี้ การจัดโครงการให้การศึกษาและอบรม
เกี่ ยวกับด้านความปลอดภัยให้แก่คนงานโดยทัว่ ถึงโดยการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงาน ถ้า
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คนงานคนใดได้รับพิษภัยมากหรื อสัมผัสกับอันตรายเป็ นระยะเวลานานก็จดั หมุนเวียนให้ไปทําในที่อื่น
ให้ปริ มาณสารพิษในร่ างกายลดลง งานเดิมให้จดั คนงานคนอื่นมาทําแทนจัดสถานที่ทาํ งานของคนงาน
ให้มีส ภาพแวดล้อมที่ ดีที่สุ ด หรื อจัดสถานที่ ทาํ งานที่ มีคนงานจํานวนมากทํางานให้แยกออกมาจาก
บริ เวณที่ มี อนั ตรายอาจจะให้ค นงานทํางานในห้องที่ ท าํ เป็ นพิ เศษ เช่ น ห้ องปรั บ อากาศโดยการติ ด
อุปกรณ์เตือนภัย หรื อเตือนอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ตวั คนงาน ซึ่ งจะช่วยชี้ ระดับอันตราย เช่น คนที่
ทํางานกับรังสี ให้ติดแผ่นฟิ ล์มบอกระดับแรงสี ที่ได้รับ โดยการใช้เครื่ องป้ องกันอันตรายส่ วน บุคคลที่
เหมาะสมกับลักษณะของงาน (วิทยา อยูส่ ุ ข, 2544)

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและสถานประกอบการ
บริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด
67/37/38 ซอย เพชรเกษม7/1 ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุ งเทพมหานคร
10600 โทรศัพท์:02-457-8542 โทรสาร:02-868-2313 Email:mkc@hotmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้งั ของบริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ต จํากัด
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3.2 รู ปแบบขององค์ กร

กรรมการผู ้จัดการ

ผู ้จัดการฝ่ ายผลิต

ผู ้จัดการฝ่ ายการเงิน

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์การ
3.3 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิบตั ิงานในตําแหน่ง ผูช้ ่วยคุมงานการผลิตและเอกสารต่าง ๆ ลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมายดังต่อไปนี้
• รับใบวางบิลจาก แผนก สิ นค้า
• เช็คจํานวนสิ นค้าที่ผลิตในโรงงาน
• จดวาระการประชุ ม ณ หน่วยงาน
• ทําสําเนาเอกสารต่างๆ
3.4 ชื่ อตําแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณไพโรจน์ สิ ทธิ วรชัย (ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ) เบอร์ โทร- 089-921-5712
3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิบตั ิงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานนับตั้งแต่วนั ที่ 15
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
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3.6 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. กําหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ปรึ กษากับอาจารย์เรื่ องวิธีการ
ดําเนินการโครงการ
4. ดําเนินการจัดทําคู่มือความปลอดภัยใน
การทํางาน
5. สรุ ปผลโครงงาน

3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- โนตบุค๊
- กรรไกร
- เครื่ องถ่ายเอกสาร
- สมุดจดบันทึก
- ปากกา และ เครื่ องเขียนต่างๆ

พฤษภาคม

2562
มิถุนายน
กรกฎาคม

สิ งหาคม

บทที4่
ผลการปฏิบตั ิงานตามโครงงาน
โครงงานสหกิ จศึกษาในเรื่ อง คู่มือความปลอดภัยในการทํางานของบริ ษทั มงคลกิ จ คอนกรี ต
จํากัด ซึ่ งปั ญหาคือในการทํางานมักเกิดอุบตั ิเหตุ บ่อยครั้งทําให้ตอ้ งสู ญเสี ยค่าใช้จ่าย และเกิดความล่าช้า
ในการทํางานรวมถึงกระทบถึงชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ในการทําคู่มือนี้จะบอกถึงวธีในการทํางานให้มีความ
ปลอดภัยเพื่อประโยชน์แก่การทํางานของคนรุ่ นต่อๆไป คู่มือความปลอดภัยประกอบด้วยรายละเอียด
เกี่ยวกับจุดอันตรายในสถานที่ก่อสร้าง และอุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ใช้ในการป้ องกันความปลอดภัยในการ
ทํางาน ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ดงั นี้
4.1 สภาพการทํางานโดยทัว่ ไป

รู ปที่ 4.1 สถานที่ทาํ การผลิตเสาเข็ม
จากรู ปที่ 4.1 เป็ นรู ปภาพแพรผลิตเสาเข็มจากรู ปแพรที่เตรี ยมการผลิตจะต้องเข้าแบบเรี ยบร้อย
ทางด้านซ้ายมือสุ ด
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รู ปที่ 4.2 ขั้นตอนการเตรี ยมงานก่อนเทปูนเพื่อทําเสาเข็มคอนกรี ต

รู ปที่ 4.3 เสาเข็มคอนกรี ตที่ผลิตเสร็ จ
4.2 สภาพการทํางานที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ
จากการศึกษาพื้นที่การทํางาน พบจุดอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในไซต์งานก่อสร้าง หลายจุด
ดังนี้
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รู ปที่ 4.4 เหล็กแหลมก่อให้เกิดบาดแผลได้

รู ปที่ 4.5 หัวเชื่อมเหล็กมีความเป็ นรังสี สูง
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รู ปที่ 4.6 อันตรายจากประกายไฟในการเชื่อมเหล็ก

รู ปที่ 4.7 ถังแก๊สไวไฟ

16

รู ปที่ 4.8 สายไฟแท่นผลิต

รู ปที่ 4.9 เหล็กแหลมชนิ ดแผ่น
4.3 อุปกรณ์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อุ บ ัติ เหตุ คื อ สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด เราไม่ ส ามารถรู ้ ไ ด้ เลยว่า จะเกิ ด ไรขึ้ นในเหตุ ก ารณ์ ข ้า งหน้ า
เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการอบรมวิธีการทํางานอย่างปลอดภัย และการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
อย่างถูกต้อง โดยมีการจัดทําคู่มือความปลอดภัยดังนี้
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หมวดที่ 1 อุปกรณ์ เครื่องมือ
รู ปภาพ

ชื่ ออุปกรณ์ /เครื่องมือ

รายละเอียดการใช้ งาน

ถุงมือ

ป้องกันการถูกบาดจากของมีคม
สะเก็ดไฟจากการตัดเหล็กเชื่อมเหล็ก

รองเท้ า

ป้องกันการถูกของมีคมบาดเป้องกัน
ไฟฟ้ารั่วไหล ป้องกันการลืน่ ไถล

แว่ นตา

ป้องกันสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็ก
ถึงการเชื่ อมเหล็กเพือ่ ไม่ ให้ สะเก็ดไฟ
กระเด็นเข้ าตา

หมวก

ป้องกันการลื่นล้ มและสามารถ
ป้องกันน๊ อตหรือวัตถุหล่ นใส่ หัวซึ่ง
ก่ อให้ เกิดอันตรายได้
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หน้ ากาก2.5pm

ใช้ กนั ฝุ่ นปูนรวมถึงเคมีต่างๆทีก่ ่ อ
ให้ เกิดความเจ็บปวดได้

หมวดที่ 2 กฎระเบียบ
1. ผูท้ ี่ทาํ งานต้องเข้ารับการอบรมวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี
2. ผูท้ าํ งานต้องสวมใส่ อุปกรณ์ทุกครั้งก่อนเข้างาน
3. เข้ารับอบรมจุดเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงบาดเจ็บรวมถึงวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
4. หากอุปกรณ์ชาํ รุ ดให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจําโรงงานทันที
หลัง จากจัด ทํา คู่ มื อ เสร็ จ สิ้ น แล้ว ได้นํา ไปให้ พี่ เลี้ ยงช่ วยพิ จารณาตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
เหมาะสมเพื่อนําไปสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก่อสร้างต่อไป ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม
ความปลอดภัย และลดจํานวนอุบตั ิเหตุในพื้นที่การทํางาน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากที่ได้ มีการดําเนินงาน จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานนั้น โดยปั ญหาเกิด
จากการทํางานที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่ างกาย หากเกิดอุบตั ิเหตุยอ่ มส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ
ของบริ ษทั ดังนั้นจึงจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานขึ้นโดยสามารถสรุ ปผลโครงการได้ดงั นี้
1. สามารถลดการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงานได้
2.มีความสะดวกในการทํางานมากขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทางร่ างกายจากการทํางาน
เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
3. พนักงานใหม่ สามารถเรี ยนรู ้ข้นั ตอนต่าง ๆ ในการจัดส่ งเอกสารได้จากคู่มือความปลอดภัย
ในการได้อย่างรวดเร็ ว ลดระยะเวลาในการสอนงานของพี่เลี้ยงลงได้
5.1.2 ข้ อจํากัดหรือปั ญหาของโครงงาน
1. ปั ญหาเรื่ องการใช้ภาษาในคู่มือเนื่ องจากคนงานมีความหลากหลายจากประเทศข้างเคียงทํา
ให้การสื่ อสารยากลําบาก
2. การละเลยของผูท้ ี่อยูม่ าก่อน หรื อมีความอาวุโส มักจะคิดว่ามีความชํานาญแล้ว จึงละเลย
เรื่ องความปลอดภัย ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้ ูอนื่
1. จัดทําคู่มือมีเป็ นภาษาพม่า ภาษากัมพูชา หรื อใช้ภาพเป็ นส่ วนประกอบหลักของคู่มือ และ
เสริ มด้วยการใช้ล่ามในการฝึ กอบรมแรงงานต่างชาติ เพื่อตอกยํ้าความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย
2. ต้องให้ทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดในระเบียบเดียวกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในโรงงาน ติดคําขวัญ นโยบาย ตลอดจนกําหนดบทลงโทษของผูท้ ี่ฝ่าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎ
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับประสบการณ์จากการทํางานทางด้านการผลิตเสาเข็ม
2. ฝึ กทักษะการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและฝึ กความอดทน
3. ได้รับความรู ้ใหม่ ๆ จากบุคลากรในบริ ษทั เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางของการทํางาน
4. ได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๆ ได้รับมอบหมายจากงาน
5. ทําให้เป็ นคนตรงต่อเวลา
6. ทําให้เป็ นคนรู ้จกั แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน
7. ได้รู้จกั กับบุคลากรทุกแผนกของบริ ษทั
8. ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การไม่เข้าใจในการทํางานช่วงแรกหรื อวิธีการทํางานที่ถูกต้องอย่างแท้จริ ง
2. ระยะทางในการทํางานค่อนข้างไกลจากที่พกั ทําให้ใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. การเตรี ยมตัวในการทํางานให้พร้อมเครื่ องแบบที่พร้อมในการทํางาน
2. ศึกษาเรี ยนรู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทํางานเพื่อให้ทาํ งานได้อย่างราบรื่ นไม่ติดขัดและหาความรู ้
เพิ่มเติมในสิ่ งที่สนใจ
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วัต ถุ ป ระสงค์ข องการศึ ก ษาครั้ งนี้ 1) เพื่ อ
สํารวจจุดอันตรายของพื้นที่ ปฏิ บตั ิงาน 2) เพื่อศึ กษา
วิธี ใ ช้อุ ป กรณ์ เ พิ่ ม ความปลอดภัย ในการทํา งาน ( 3
ศึ กษากฎระเบี ยบปฏิ บตั ิที่ถูกต้องของการปฏิ บัติ งาน
ปั ญหาเกิดจากการพนักงานในแผนกผลิตมีพฤติกรรม
ที่ ไ ม่ เ หมาะสม คื อ ไม่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ องกัน ใน
ระหว่างการปฏิ บตั ิงาน ทําให้เกิ ดอุบตั ิเหตุ ผูจ้ ดั ทําจึง
จัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน จากนั้นนําไป
สื่ อ สารให้พ นัก งานเข้า ใจและปฏิ บัติ ต าม หลัง จาก
ทดลองใช้ พบว่า พนักงานภายในโรงงานเกิ ดความ
ปลอดภัยในการทํางานลดจํานวนอุบัติเหตุก ารผลิ ต
เป็ นไปได้อย่างราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
Abstract

The objectives of this project were: 1) To
observe dangerous spots in the workplace; 2) To study
how to use safety equipment in order to increase
safety in the workplace; 3 ) To study the correct
operational practices. A problem arose in the
production department, which was not to wear the
safety equipment during the working time, which
causes accidents. I, therefore, presented the safety
procedure handbooks and communicated to all
workers for understanding and applying the safety

handbooks into work. After a few attempts, I found
that these workers had more safety at work and
reduced accidents, which consequently lead to smooth
and efficient production.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อสํารวจจุดอันตรายของพื้นที่ปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อศึ กษาวิธีใช้อุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัยในการ
ทํางาน
3. ศึ ก ษากฎระเบี ย บการปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้อ งของการ
ปฎิบตั ิงาน
ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตด้ านเนือ้ หาเป็ นการจัดทําคู่มือความปลอดภัย
ในการทํา งาน บริ ษัท มงคลกิ จ คอนกรี ต จํา กั ด
ข อ บ เ ข ต ด้ า น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่ พ นั ก ง า น ใ น
โรงงานผลิตเสาเข็ม
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่ เป็ นการศึกษาแผนกฝ่ ายผลิต ของ
บริ ษทั มงคลกิจ คอนกรี ตจํากัด
ขอบเขตด้ านเวลา ระยะในการจัดเก็บข้อมูล ระหว่าง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 - 31 สิ งหาคม 2562
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.โรงงานผลิ ตเสาเข็มสามารถนําคู่มือไปแนะนํา
หรื อสอนให้ กับ พนัก งานใหม่ เพื่ อ ให้ ง านมี ค วาม
ปลอดภัยมากขึ้น
2.พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้จากคู่มือที่ได้จดั ทํา
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1.กําหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั
ซึ่งเป็ นผูช้ ่วยคุมงานการผลิตและเอกสารต่างๆ
2.รวบรวมข้อมูลการจัดเรี ยงเอกสารที่นาํ ส่งให้ลูกค้า
และปั ญหาที่เกี่ยวกับแผนกการธุรการ
3. หาวิธี แ ก้ไ ขปั ญหาปรึ ก ษาและรั บคํา แนะนําการ
เขียนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและพนักงานที่ปรึ กษา
4. ดําเนิ นการจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน
จัดทําเอกสารตามรู ปแบบของโครงงาน
5. สรุ ปผลโครงงานติดตามผลงานและข้อเสนอแนะ
รู ปแบบโครงงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ
จากการศึ กษาพื้นที่ การทํางาน พบจุดอันตรายที่
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุในไซต์งานก่อสร้าง หลายจุด ดังนี้
เหล็ก แหลมก่ อ ให้เกิ ดบาดแผลได้ หัว เชื่ อ มเหล็กมี
ความเป็ นรั ง สี สู ง รวมถึ ง การก่ อ ให้เ กิ ด ประกายไฟ
อัน ตรายจากประกายไฟจากการเชื่ อ มเหล็ก ถังแก๊ส
ก่อให้เกิดประกายไฟได้ สายไฟทําให้ผทู ้ าํ งานบาดเจ็บ
จากไฟฟ้ าลัดวงจรได้
อุปกรณ์ ที่ป้องกันอันตราย ประกอบด้วย ถุงมื อ
ป้ องกันการถูกบาดจากของมีคม สะเก็ดไฟจากการตัด
เหล็กเชื่อมเหล็ก รองเท้าป้ องกันการถูกของมีคมบาด
ป้ องกัน ไฟฟ้ ารั่ ว ไหล ป้ องกัน การลื่ น ไถล แว่น ตา
ป้ องกันสะเก็ดไฟจากการตัดเหล็ก เพื่อไม่ให้สะเก็ด
ไฟ กระเด็ น เข้า ตา หมวกป้ องกัน การลื่ น ล้ม และ

สามารถป้ องกันน๊อตหรื อวัตถุหล่นใส่ หวั ซึ่ งก่อให้เกิด
อันตรายได้
หลังจากจัดทําคู่มือเสร็ จ สิ้ นแล้ว ได้นําไปให้พี่
เลี้ยงช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
เพื่ อ นํา ไปสื่ อ สาร ประชาสัม พัน ธ์ ใ นพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า ง
ต่ อ ไป ซึ่ ง จะช่ ว ยให้เ กิ ด การสร้ า งวัฒ นธรรม ความ
ปลอดภัย และลดจํานวนอุบตั ิเหตุในพื้นที่การทํางาน
สรุปผลโครงงาน
หลังจากที่ ได้ดาํ เนิ นการจัดทําคู่มือความปลอดภัยใน
การทํางานเพื่อแก้ไขปั ญหาจากการทํางานที่ก่อให้เกิด
การบาดเจ็ บ ทางร่ า งกายหากเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ส ามารถ
สรุ ปผลโครงการได้ดงั นี้
1. สามารถลดการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน
ได้
2. มี ค วามสะดวกในการทํา งานมากขึ้ น ไม่ มี ใ คร
ได้รับบาดเจ็บทางร่ างกายจากการทํางานเนื่องจากการ
ใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
3. พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนต่างๆใน
การจัดส่ งเอกสารได้จากคู่มือความปลอดภัยได้อย่าง
รวดเร็ ว ลดระยะเวลาในการสอนงานของพี่เลี้ยงลงได้
ข้ อจํากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. ปั ญหาเรื่ องการใช้ ภ าษาในคู่ มื อ เนื่ อ งจาก
คนงานมีความหลากหลายจากประเทศข้างเคียงทําให้
การสื่ อสารยากลําบาก
2. การละเลยของผูท้ ี่อยูม่ าก่อนหรื อมีความอาวุโส
มักจะคิ ดว่ามี ความชํานาญแล้ว จึ งละเลยเรื่ องความ
ปลอดภัย ไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้อู นื่
1. จัดทําคู่มือมีเป็ นภาษาพม่า ภาษากัมพูชา หรื อใช้
ภาพเป็ นส่ วนประกอบหลักของคู่มือ และเสริ มด้วย
การใช้ล่ามในการฝึ กอบรมแรงงานต่างชาติเพื่อตอกยํ้า
ความเข้าใจเกียวกับความปลอดภัย
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2. ต้องให้ทุกคนปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดในระเบียบ
เดียวกัน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงงาน ติด
คําขวัญ นโยบาย ตลอดจนกําหนดบทลงโทษของผูท้ ี่
ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามกฎ

1. ดร. สมพร ปานยินดี. อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ไพโรจน์ สิ ทธิวรชัย. กรรมการผูจ้ ดั การ

สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบการณ์ จากการปฏิ บตั ิ งานจริ ง
โดยได้เรี ยนรู ้ ระบบงานเอกสารต่างๆและได้พฒ
ั นา
ศักยภาพตนเองมากขึ้น
2. ฝึ กการมีมนุ ษย์สัมพันธ์และความอดทน
ในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. ได้รับความรู ้ใหม่ๆ จากบุคลากรในบริ ษทั
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางของการทํางาน
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ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. การไม่เข้าใจในการทํางานช่วงแรกหรื อ
วิธีการทํางานที่ถูกต้องอย่างแท้จริ ง
2. ระยะทางในการทํางานค่อนข้างไกลจากที่
พักทําให้ใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. การเตรี ยมตัว ในการทํา งานให้ พ ร้ อ ม
เครื่ องแบบที่พร้อมในการทํางาน
2. ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ การทํา งาน
เพื่อให้ทาํ งานได้อย่างราบรื่ นไม่ติดขัดและหาความรู ้
เพิ่มเติมในสิ่ งที่สนใจ
กิตติกรรมประกาศ
การที่ ผูจ้ ดั ทําได้มาปฏิ บตั ิงานในโครงงานสหกิจ
ศึ กษา ณ บริ ษทั มงคลกิ จ คอนกรี ตจํากัด ตั้งแต่วนั ที่
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ.
2 5 6 1ส่ งผ ลใ ห้ ค ณะ ผู ้ จั ด ทํ า ไ ด้ รั บความรู ้ และ
ประสบการณ์ต่างๆที่มีค่ามากมายสําหรับรายงานสห
กิจศึกษาฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี จากความร่ วมมือ
และการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้

บรรณานุกรม

26

ภาคผนวก ข
ไวนิล

โครงการสหกิจเรื่อง : คู่มือความปลอดภัยในการทํางานบริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จํากัด
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Safety Handbooks in Factory of Mongkolkij Concrete Co.,Ltd.
อาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงานสหกิจ: ดร.สมพร ปานยินดี
โดย : นาย เจตรัฐ สิ ทธิวรชัย 5904300161
คณะบริ หารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 1) เพื่อสํารวจจุด
อันตรายของพื้นที่ปฏิบตั ิงาน 2) เพื่อศึกษาวิธีใช้อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 3) ศึกษากฎระเบียบปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้องของการปฏิบตั ิงาน ปัญหาเกิดจากการพนักงานใน
ภาคผนวก ข

แผนกผลิตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคือไม่สวมใส่ อุปกรณ์

ป้ องกันในระหว่างการปฏิบตั ิงานทําให้เกิดไวนิ
อุบลตั ิเหตุ

ผูจ้ ดั ทําจึงจัดทําคู่มือความปลอดภัยในการทํางานจากนั้น
นําไปสื่ อสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบตั ิตามหลังจาก
ทดลองใช้พบว่าพนักงานภายในโรงงานเกิดความปลอดภัย
ในการทํางานลดจํานวนอุบตั ิเหตุการผลิตเป็ นไปได้อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิ ภาพ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ทํา ให้โรงงานผลิ ต เสาเข็มสามารถนํา คู่ มือ ไปแนะนํา
หรื อสอนให้กบั พนักงานใหม่ เพื่อให้งานมีความปลอดภัย
มากขึ้ น และพนัก งานใหม่ ส ามารถเรี ย นรู ้ จ ากคู่ มื อ ที่ ไ ด้
จัดทําเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน
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ประวัติผู้จัดทํา
รหัสนักศึกษา : 5904300161
ชื่ อ – นามสกุล : นาย เจตรัฐ สิ ทธิ วรชัย
Jedrat Sittivorachai
คณะ
: บริ หารธุ รกิจ
สาขาวิชา

: การจัดการทัว่ ไป

ทีอ่ ยู่

: 67/37-38 ถนนเพชรเกษม ซอย 7/1 แขวง วัดท่าพระ
เขต บางกอกใหญ่ จังหวัด กรุ งเทพมหานคร 10600

เบอร์ โทรติดต่ อ : 094-942-5141

