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บทที1่ 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

บริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จาํกดั เป็นบริษทัขนาดกลางทาํธุรกิจเก่ียวผลิตภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีต

อดัแรงใชส้ําหรับเป็นรากฐานของส่ิงก่อสร้างต่างๆเช่นบา้นท่ีพกัโรงแรมเน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น

ชั้นดินอ่อนเพื่อไม่ให้เกิดการทรุดตวัของชั้นดินและเป็นงานช้ินแรกของการก่อสร้างโดยจะมุ่งเนน้การ

ทาํงานกบับริษทัเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ในการก่อสร้างนั้นจาํเป็นตอ้งใชว้สัดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเป็นจาํนวน

มาก ไม่ว่าจะเป็น ปูน เหล็ก เคร่ืองมือก่อสร้างฯลฯนอกจากน้ีแรงงานท่ีนาํมาใช้ในการก่อสร้างส่วน

ใหญ่เป็นแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูามีแรงงานไทยจาํนวนไม่มากปัญหาท่ีพบในไซตง์านคือแรงงานต่าง

ดา้วไม่เขา้ใจภาษาไทยทาํให้การส่ือสารเก่ียวกบัขอ้ควรระวงัจุดพื้นท่ีอนัตรายมาตรการความปลอดภยั

กระบวนการทาํงานในแต่ละเฟส ทาํใหแ้รงงานต่างดา้วไดรั้บอุบติัเหตุบ่อยคร้ังจากการทาํงาน ส่งผลเสีย

ทั้งด้านร่างกาย เช่นบาดเจ็บ พิการ ไปจนกระทัง่เสียชีวิต ไม่เพียงแต่แรงงานจะได้รับผลกระทบ แต่

ครอบครัวของแรงงานจะขาดรายไดห้ากพิการยอ่มเป็นภาระในคนในครอบครัวตอ้งดูแลนอกจากจะเกิด

ผลเสียกบัแรงงานต่างดา้วแลว้ยงัเกิดผลเสียกบับริษทัเน่ืองจากในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีขอ้จาํกดัดา้น

แรงงานโดยแรงงานอยู่ในสภาวะขาดแคลนหากพนกังานตอ้งประสบอุบติัเหตุยิ่งทาํให้การทาํงานใน

ไซตง์านตอ้งหยุดชะงกัหากบริษทัส่งมอบงานใหลู้กคา้ไม่ทนัตามกาํหนดจะเกิดผลเสียดา้นช่ือเสียงและ

ตอ้งเสียค่าปรับในการส่งงานชา้กวา่กาํหนด   

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจทาํโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองความปลอดภยัในการทาํงานใน

โรงงานผลิตเสาเข็ม โดยมุ่งเนน้การสร้างความความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเส่ียงต่าง ๆ จุดอนัตราย 

วิธีการป้องกนั อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช้เพื่อความปลอดภยัในการทาํงาน  หากแรงงานมีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน ความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึนทั้ งกับแรงงาน และสถาน

ประกอบการจะลดน้อยลง พนกังานมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน สถานประกอบการไม่ตอ้งกงัวลกบั

อุบติัเหตุท่ีจะเกิดข้ึนกบัพนกังาน งานราบร่ืนส่งงานลูกคา้ไดท้นัตามกาํหนดเวลา และไดง้านท่ีมีคุณภาพ 

ยอ่มส่งต่อผลประกอบการ ภาพลกัษณ์ และช่ือเสียงของบริษทัดีมากยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อสาํรวจจุดอนัตรายของพื้นท่ีปฏิบติังาน 

 1.2.2 เพื่อศึกษาวธีิใชอุ้ปกรณ์เพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน 

 1.2.3 ศึกษากฎระเบียบการปฎิบติัท่ีถูกตอ้งของการปฎิบติังาน 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการจดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน บริษทั มงคลกิจ 

คอนกรีต จาํกดั  

 1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ พนกังานในโรงงานผลิตเสาเขม็ 

 1.3.3 ขอบเขตด้านพืน้ที ่เป็นการศึกษาแผนกฝ่ายผลิต ของบริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จาํกดั 

 1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะในการจดัเก็บขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 - 31 

สิงหาคม 2562 

 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 โรงงานผลิตเสาเขม็สามารถนาํคู่มือไปแนะนาํหรือสอนใหก้บัพนกังานใหม่ เพื่อใหง้านมี

ความปลอดภยัมากข้ึน 

 1.4.2 พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้จากคู่มือท่ีไดจ้ดัทาํเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

 

 

 

 



บทที ่2 

ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง คู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน มีแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 

2.1.1 ความหมายของความปลอดภยัในการทาํงาน 

2.1.2 สาเหตุของอุบติัเหตุ (Causes of Accidents) 

2.1.3 วธีิการสร้างความปลอดภยัในการทาํงาน 

2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัความปลอดภัยในการทาํงาน 

2.1.1 ความหมายของความปลอดภัยในการทาํงาน 

 ภยั (Hazard) เป็นสภาพการณ์ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือความ

เสียหายต่อทรัพยสิ์นหรือวสัดุ หรือกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบติัการของบุคคล 

ความปลอดภยั (Safety) หมายถึง การท่ีร่างกายปราศจากอุบติัภยัหรือทรัพยสิ์นปราศจากความ

เสียหายใดๆ  

 ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล (2534) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง สภาวะการ

ปราศจากภยั หรือพน้จากภยัอนัตรายจากการบาดเจ็บ การเส่ียงภยั การสูญเสีย โดยเฉพาะอุบติัเหตุจาก

การทาํงานซ่ึงเกิดจากสาเหตุนาํและสาเหตุโดยตรงจึงจาํเป็นตอ้งมีการป้องกนัอุบติัเหตุ เหล่านั้น   

 สุรพล พยอมแยม้ (2541) กล่าวว่า ความปลอดภยัในการทาํงาน หมายถึง การท่ีผูป้ฏิบติังาน

สามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขดัขวาง ซ่ึงอุปสรรคนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ

อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ตามขอ้มูลท่ีมีอยู ่และอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด และมิไดค้วบคุม

ไวก่้อน อุปสรรคประเภทหลงัน้ีเรียกรวม ๆ กนัวา่ “อุบติัเหตุ (accident)” 

 กล่าวโดยสรุป ความปลอดภยัในการทาํงาน หมายถึง การทาํงานโดยปราศจากการอยูใ่นสภาวะ

ความเส่ียงท่ีจะก่อให้เกิดอุบติัเหตุปฏิบัติงาน รวมถึงสภาพท่ีปลอดภัยจากอุบัติภยัต่างๆ อนัเกิดแก่

ร่างกาย ชีวติ หรือทรัพยสิ์นในขณะท่ีปฏิบติังาน 

2.1.2 สาเหตุของอุบัติเหตุ (Causes of Accidents) 

ชยัยทุธ ชวลิตนิธิกุล (2532) ในการปฏิบติังานส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงเสมอคือ ความปลอดภยัโดยเฉพาะ

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีความเส่ียงสูงในการท่ีจะได้รับอนัตรายในการทาํงาน หากการ
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ป้องกนัไม่รัดกุมเพียงพอก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอุบติัเหตุส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากเคร่ืองจกัรโดยการ 

รู้เท่าไม่ถึงการณ์และความประมาทของผูป้ฏิบติังานเอง มีนักวิชาการได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิด 

อุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัจากการทาํงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. สาเหตุนําของการเกดิอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพมีดังนี ้ 

 1.1 ความผดิพลาดของการจดัการ เช่น ไม่มีการสอนหรืออบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความ 

ปลอดภยัไว ้ไม่มีการแกไ้ขจุดอนัตรายต่าง ๆ ไม่มีการจดัหาอุปกรณ์ความปลอดภยัให ้เป็นตน้  

 1.2 สภาวะทางดา้นจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม เช่น ขาดความระมดัระวงั การท า

งานของสมองไม่ประสานกนั มีทศันคติไม่ถูกตอ้ง สมองมีปฏิกิริยาในการสั่งงานช้า ขาด ความตั้งอก

ตั้งใจ อารมณ์อ่อนไหวง่ายและข้ีโมโห เกิดความรู้สึกหวาดกลวัขวญัอ่อน ตกใจง่าย เป็นตน้  

 1.3 สภาวะทางด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม เช่น อ่อนเพลียมาก หูหนวก 

สายตาไม่ดี มีร่างกายไม่เหมาะสมกบังานท่ีทาํ ร่างกายมีความพิการ เป็นตน้  

สาเหตุนําของการเกิดอุบติัเหตุดังกล่าว จะเป็นตวัเหตุท่ีสําคญัท่ีจะโยงหรือนําไปสู่การ เกิด

สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบติัเหตุ 

2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ มี  2 สาเหตุใหญ่ คือ การ

ปฏิบัติงานทีไ่ม่ปลอดภัยของคนงาน และสภาพของงานทีไ่ม่ปลอดภัย  

 2.1 การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัเป็นการกระทาํไม่ปลอดภยัของคนงานในขณะทาํงาน

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ พบวา่ร้อยละ 88 ของอุบติัเหตุเกิดจากสาเหตุน้ี เช่น การทาํงานเร็ว เกินสมควร 

และใช้เคร่ืองจกัรในอตัราท่ีเร็วเกินกาํหนด ซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาเคร่ืองในขณะท่ี เคร่ืองจกัรกาํลงั

หมุน ถอดถอนอุปกรณ์ความปลอดภยัออกจากเคร่ืองโดยไม่มีเหตุอนัควร ไม่ใส่ใจต่อคาํห้ามเตือนต่าง 

ๆ เล่นตลกคะนองในการทาํงาน ยนืทาํงานในท่ีท่ีไม่ปลอดภยั ใชเ้คร่ืองมือท่ีชาํรุด และการใชเ้คร่ืองมือท่ี

ไม่ถูกวธีิ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีจดัให ้เป็นตน้  

  2.2 สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภัย เป็นสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัยท่ีอยู่รอบๆตัว

ในขณะทาํงาน ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุได้ พบว่าประมาณร้อยละ 10 ของอุบติัเหตุเกิดข้ึน

เน่ืองจากสาเหตุน้ี ตวัอยา่งเช่น ไม่ครอบหรือเซฟการ์ดส่วนของเคร่ืองจกัรหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเป็นอนัตราย 

เคร่ืองจกัรอาจมีครอบหรือเซฟการ์ดแต่ไม่เหมาะสม เช่น ไม่แข็งแรง หรือรูตะแกรง ของเซฟการ์ดนั้น

ใหญ่เกินไป เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือท่ีใชอ้าจออกแบบไม่เหมาะสม บริเวณพื้นท่ี ทาํงานล่ืน ขรุขระ สถานท่ี

ทาํงานสกปรก การวางของไม่มีระเบียบ มีส่ิงกีดขวางทางเดิน กองวสัดุอยูสู่งเกินไป และการซ้อนวสัดุ

ไม่ถูกวิธีการจดัเก็บสารเคมี สารไวไฟต่างๆไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เหมาะสม เช่น แสงอาจไม่
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เพียงพอหรือแสงจา้เกินไป ไม่มีระบบการระบาย และถ่ายเทอากาศท่ีเหมาะสม ไม่มีระบบเตือนภยัท่ี

เหมาะสมภายในสถานท่ีทาํงานมีเสียงดงัเกิน มาตรฐานบริเวณท่ีทาํงานมีอากาศร้อนอบอา้ว เป็นตน้ 

 

กตญั�ู หิรัญญสมบูรณ์ (2545, 346) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุของการเกิดความไม่ปลอดภยั 3 สาเหตุ

ดงัน้ี 

1. สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Cause) มีจาํนวนสูงท่ีสุด คือ 88% ของการเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง 

ตวัอย่างเช่น การทาํงานท่ีไม่ถูกตอ้ง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเส่ียงในการทาํงาน 

เป็นตน้ 

1.1 สาเหตุจากการออกแบบท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เช่น ด้านกระบวนการผลิต ด้าน

วิศวกรรม ด้านการดดัแปลงไม่เป็นตามหลกัวิชาการ (Health, Safety, Environmental impact, Energy) 

เป็นตน้  

1.2 สาเหตุจากการสร้าง ติดตั้งไม่ถูกตอ้งเหมาะสม เช่นด้านความรู้ในการติดตั้งไม่

ละเอียด ด้านการไม่ศึกษาการทาํงานของเคร่ืองจกัรท่ีติดตั้ง ความรู้ด้านเดินเคร่ือง การหยุดเคร่ือง

กะทนัหนั ระบบ นิรภยัท่ีจาํเป็น อุปกรณ์ช่วยกรณีฉุกเฉิน  

1.3 การใชง้านและการบาํรุงรักษาเช่น การตรวจเช็คตามระยะเวลาต่างๆ การสอบเทียบ 

อุปกรณ์ตรวจวดั การบาํรุงรักษา การซ่อมแซม เป็นตน้ 

2. สาเหตุท่ีเกิดจากความผดิพลาดของเคร่ืองจกัร (Mechanical Failure) มีจาํนวนเพียง 10% ของ

การเกิดอุบติัเหตุทุกคร้ัง ตวัอยา่งเช่น ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรท่ีไม่มีเคร่ืองป้องกนั เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ชาํรุดบกพร่อง รวมถึงการวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมใน

การทาํงาน ไม่ปลอดภยั เป็นตน้  

3. สาเหตุท่ีเกิดจากธรรมชาติ (Natural Disaster) มีจาํนวนเพียง 2 % เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนโดย 

ธรรมชาตินอกเหนือการควบคุมไดเ้ช่น แผน่ดินไหว พาย ุนํ้าท่วม ฟ้าผา่ เกิดพิกดัท่ีออกแบบรองรับ เป็น

ตน้ 

กล่าวโดยสรุป สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุและความไม่ปลอดภยัในการทาํงาน มีสาเหตุเกิดจากตวั

บุคคล เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํงานและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  

2.1.3 วธีิการสร้างความปลอดภัยในการทาํงาน 

หวัใจสําคญัของการทาํงานคือการช่วยกนัสร้างความปลอดภยัในการทาํงานโดยวิธีการป้องกนั 

(Passive หรือ Prevention) มิให้ เกิดข้ึน ได้แก่การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ท่ี ถูกต้องก่อนเข้า
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ปฏิบติังาน การติดตามประเมินผลพฤติกรรมในการทาํงานของพนักงาน และสภาพแวดลอ้มสถานท่ี

ทาํงาน และโดยวิธีปกป้อง (Active หรือ Protection) ไดแ้ก่การนาํเอาอุปกรณ์ภายนอกมาปกป้องอวยัวะ 

ปกปิดผลิตภณัฑ์และ ปกคลุมเคร่ืองจกัรท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังาน เพื่อผอ่นหนกัให้เบาลงเพื่อเป็นการ

สร้างความปลอดภยั ในการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งยดึหลกัการ 3E ไดแ้ก่  

การใช้ความรู้ทางวิชาการ ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คือ ในดา้นการออกแบบ และ 

คาํนวณเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ท่ีมีสภาพการใช้งานท่ีปลอดภยัท่ีสุด การติดตั้งเคร่ืองป้องกนัอนัตราย

ให้แก่ส่วนท่ี เคล่ือนไหว หรืออนัตรายของเคร่ืองจกัร การวางผงัโรงงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสียง 

การระบายอากาศ เป็นตน้  

การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Education) คือ แนะนาํคนงาน หัวหน้างาน ตลอดจนผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในการทาํงานให้มีความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัอุบติัเหตุและการสร้างความปลอดภยัใน

งาน ใหรู้้วา่อุบติัเหตุจะเกิดข้ึน และป้องกนัไดอ้ยา่งไร และจะทาํงานวธีิใดจะปลอดภยัท่ีสุด เป็นตน้  

การใชม้าตรการบงัคบัควบคุม (Enforcement) คือ การกาํหนดวธีิการทาํงานอยา่งปลอดภยั และ 

การควบคุมบงัคบัอย่างจริงจงัและเขม้งวดกดัขนั ให้คนงานปฏิบติัตามเป็นกฎระเบียบปฏิบติัและตอ้ง

ประกาศ ใหท้ราบทัว่กนัหากผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามจะตอ้งถูกลงโทษ เพื่อให้เกิดจิตสาํนึกเกิดเป็น

วฒันธรรมองคก์รข้ึน และหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือเป็นอนัตราย  

การใช้หลกั 3E น้ีจะตอ้งดาํเนินการให้ E ทั้ง 3 ไปพร้อมกนั จึงจะทาํให้การป้องกนัอุบติัเหตุมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ถา้มีการดาํเนินการเฉพาะ E ตวัใดตวัหน่ึงก็จะเกิดปัญหาข้ึนได ้

2. ตาํแหน่งการป้องกนัอีกแนวทางท่ีช่วยเสริมหลกั 3E เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ

ระบบความปลอดภยัคือ หลกัของตาํแหน่งในการป้องกนั ไดแ้ก่แหล่งกาํเนิด (Source) ทางผา่น (Path) 

และผูรั้บ (Receiver)  

 2.1 แหล่งกาํเนิด (Source) การแก้ปัญหาใดๆก็ตามจะตอ้งแก้ท่ีตน้เหตุจึงจะเป็นการ

แกไ้ขท่ีดีท่ีสุด ดงันั้น การแกไ้ขท่ีแหล่งกาํเนิดจึงตอ้งคาํนึงก่อนเป็นอนัดบัแรกเช่น ถา้สารเคมีท่ีใชมี้พิษ

สามารถเปล่ียนมาใชส้ารเคมีท่ีไม่มีพิษแทน แต่ถา้ไม่สามารถหาทางแกท่ี้แหล่งกาํเนิดไดจึ้งค่อยหาแนว

ทางแกไ้ขท่ีตาํแหน่งต่อมา โดยควบคุมท่ีตน้ตอหรือแหล่งกาํเนิด (Source) คือ พยายามหาทางควบคุมท่ี

ตน้ตอหรือแหล่งกาํเนิดของอนัตรายท่ีจะเกิดต่อผูป้ระกอบอาชีพโดยตรง เช่น ท่ีตวัเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ

อุปกรณ์ต่างๆ แหล่งท่ีมีการใชส้ารเคมีเป็นพิษการควบคุมท่ีแหล่งน้ีจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด เป็นการ

ควบคุมท่ีตวัปัญหาไม่ให้เกิดข้ึน ป้องกนัไม่ให้อนัตรายหรือพิษภยัแพร่กระจายออกไป วิธีท่ีนิยมใชคื้อ

การใชส้ารเคมีท่ีเป็นพิษภยันอ้ย หรืออุปกรณ์ท่ีมีอนัตรายนอ้ยสามารถไปใชแ้ทนสารท่ีเป็นพิษมากหรือ

มีอนัตรายมาก หรืออาจจะหาทางเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิตให้เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจาก
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การทาํงานใชว้ธีิปิดปกคลุมให้มิดชิด หรือ เคร่ืองจกัรท่ีปล่อยความร้อนออกมาสู่บรรยากาศภายนอกให้

แยกไปไวใ้นบริเวณอ่ืน หรือจดัห้องเฉพาะท่ีสามารถควบคุมไดใ้ช้ระบบทาํให้เปียกช้ืนแทน เพราะจะ

ทาํใหเ้กิดฝุ่ นละอองนอ้ย เช่น มีการพน่ละอองนํ้าใหเ้ป็นฝอยในโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณท่ีทาํงานให ้

ละอองนํ้ าจบัฝุ่ นละอองรวมตวักนัตกลงสู่พื้นใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะแห่งเก็บรวบรวมระบาย เอา

มลพิษตรงจุดท่ีมีพิษภยัมากออกไป และทาํการขจดัมลพิษนั้นดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมจดัใหมี้วธีิการบาํรุง

เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิตท่ีดีจะช่วยทาํใหเ้คร่ืองจกัรอยูใ่นสภาพเรียบร้อยปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อ

ผูป้ฏิบติังาน  

 2.2 ทางผ่าน (Path) โดยการปิดกั้นส่ิงอนัตราย เช่น การสร้างห้องครอบเคร่ืองจกัรท่ีมี

เสียงดงั เพื่อกนัไม่ให้เสียงออกมา รบกวนผูอ่ื้น และถา้ยงัไม่สามารถหาแนวทางแกไ้ขท่ีตาํแหน่งท่ี 2 น้ี

ไดก้็ใชก้ารแกปั้ญหาท่ีตาํแหน่งถดัไปควบคุมท่ีทางผา่น (Path) การควบคุมอนัตรายโดยเลือกวธีิควบคุม

ท่ีทางผา่นของอนัตรายจากแหล่งกาํเนิดไปสู่คนปฏิบติังานนั้น วิธีน้ีมกัจะเลือกใชร้องลงมาจากวิธีแรก

เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากวิธีหน่ึง เช่น บรรยากาศในบริเวณการทาํงานจะเป็นทางผ่านของ

อนัตรายสู่คนท่ี ทาํงานในบริเวณนั้น วิธีควบคุมคือพยายามหาทางปิดกั้นเส้นทางเดินของอนัตรายนั้น 

คือ หาส่ิงของมากั้นระหว่างตน้ตอกบัตวัคน เช่น เก็บรักษาวสัดุต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยซ่ึงจะ

สามารถลดพิษต่างๆลงได้ และออกแบบระบบระบายอากาศท่ีดีมีประสิทธิภาพ พยายามนําอากาศ

บริสุทธ์ิจากภายนอกเขา้ไปในบริเวณทาํงานให้มาก โดยการเลือกใช้ช่องเปิดประตูหน้าต่าง ช่องลมท่ี

เหมาะสมในการช่วยเจือจางมลพษิต่างๆเพิ่มระยะทางระหวา่งแหล่งกาํเนิดของอนัตรายกบัคนทาํงานให้

มากท่ีสุด ซ่ึงระยะทางจะช่วยลดปริมาณการสัมผสัอนัตรายต่างๆของคนลงได ้มีการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ

ท่ีสามารถเตือนหรือบอกระดบั อนัตรายไดเ้ป็นอยา่งดี ถา้หากวา่ระดบัของอนัตรายสูงมากจนเกิดพิษภยั

แก่คนท่ีทาํงานบริเวณนั้น สัญญาณจะเตือนใหค้นบริเวณนั้นหาทางป้องกนัตนเองไดท้นัที  

 2.3 ผูรั้บ (Receiver) ผูรั้บเป็นวิธีสุดท้าย เป็นการป้องกันท่ีตวับุคคล เช่น การจดัหา

อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่การจดัหาท่ีอุดหูเพื่อลดอนัตรายเน่ืองจากเสียงดงั ซ่ึงการแกปั้ญหา

วธีิน้ีมกัจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากการสวมใส่อุปกรณ์เหล่าน้ีเป็นการรบกวนการ

ทาํงานของคนงาน เพราะไม่เกิดความเคยชิน เม่ือคนงานใส่แล้วจะรู้สึกไม่สบายตวั ดังนั้ น ในการ

ควบคุมท่ีตวับุคคล (Receiver) จึงเป็นมาตรการลาํดบัสุดทา้ยท่ีจะเลือกใช้ควบคุมอนัตรายในสถานท่ี

ทาํงาน เน่ืองจากหากไม่ไดรั้บความร่วมมืออย่างจริงจงั การควบคุมอนัตรายท่ีตวับุคคลก็จะกระทาํได้

ยากและไดผ้ลน้อย ซ่ึงการควบคุมอนัตรายวิธีน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความเคยชินของ

คนงาน เป็นวิธีการท่ีลงทุนน้อยท่ีสุด ซ่ึงมีวิธีการท่ีใช้กนัดงัน้ี การจดัโครงการให้การศึกษาและอบรม

เก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัให้แก่คนงานโดยทัว่ถึงโดยการหมุนเวียนสับเปล่ียนหนา้ท่ีของคนงาน ถา้
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คนงานคนใดไดรั้บพิษภยัมากหรือสัมผสักบัอนัตรายเป็นระยะเวลานานก็จดัหมุนเวยีนให้ไปทาํในท่ีอ่ืน

ให้ปริมาณสารพิษในร่างกายลดลง งานเดิมให้จดัคนงานคนอ่ืนมาทาํแทนจดัสถานท่ีทาํงานของคนงาน 

ให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุด หรือจดัสถานท่ีทาํงานท่ีมีคนงานจาํนวนมากทาํงานให้แยกออกมาจาก

บริเวณท่ีมีอนัตรายอาจจะให้คนงานทาํงานในห้องท่ีทาํเป็นพิเศษ เช่น ห้องปรับอากาศโดยการติด

อุปกรณ์เตือนภยั หรือเตือนอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนท่ีตวัคนงาน ซ่ึงจะช่วยช้ีระดบัอนัตราย เช่น คนท่ี

ทาํงานกบัรังสีให้ติดแผ่นฟิล์มบอกระดบัแรงสีท่ีไดรั้บ โดยการใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วน บุคคลท่ี

เหมาะสมกบัลกัษณะของงาน (วทิยา  อยูสุ่ข, 2544) 

 

 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบัิติงาน

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ

บริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จาํกดั

67/37/38 ซอย เพชรเกษม7/1 ถนน เพชรเกษม แขวง วดัท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

10600    โทรศพัท:์02-457-8542  โทรสาร:02-868-2313     Email:mkc@hotmail.com         

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั มงคลกิจ คอนกรีต จาํกดั
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 3.2 รูปแบบขององค์กร 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างองคก์าร

3.3 ตําแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย

               นกัศึกษาปฏิบติังานในตาํแหน่ง ผูช่้วยคุมงานการผลิตและเอกสารต่าง ๆ   ลกัษณะงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายดงัต่อไปน้ี

• รับใบวางบิลจาก แผนก สินคา้

• เช็คจาํนวนสินคา้ท่ีผลิตในโรงงาน

• จดวาระการประชุม ณ หน่วยงาน

• ทาํสาํเนาเอกสารต่างๆ

3.4 ช่ือตําแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา

คุณไพโรจน์ สิทธิวรชยั (ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ)  เบอร์โทร- 089-921-5712

3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่วนัท่ี  15  

พฤษภาคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา  16 สปัดาห์

กรรมการผูจั้ดการ 

ผูจั้ดการฝ่ายผลติ ผูจั้ดการฝ่ายการเงนิ
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 3.6 ข้ันตอนและวธีิการดําเนินงาน   

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการดําเนินงานของโครงการ 

 

 

 3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  โนตบุค๊ 

-  กรรไกร  

- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

- สมุดจดบนัทึก 

- ปากกา และ เคร่ืองเขียนต่างๆ 
  

ข้ันตอนการดําเนินงาน 2562 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. กาํหนดโครงเร่ือง  
 

   

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

 
 

  

3. ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวธีิการ

ดาํเนินการโครงการ 

  

 
 

 

4. ดาํเนินการจดัทาํคู่มือความปลอดภยัใน

การทาํงาน 

  
 

 

 

5. สรุปผลโครงงาน 
   

 
 



บทที4่ 

ผลการปฏบัิติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง คู่มือความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทัมงคลกิจ คอนกรีต 

จาํกดั ซ่ึงปัญหาคือในการทาํงานมกัเกิดอุบติัเหตุ บ่อยคร้ังทาํให้ตอ้งสูญเสียค่าใชจ่้าย และเกิดความล่าชา้

ในการทาํงานรวมถึงกระทบถึงช่ือเสียงของบริษทัในการทาํคู่มือน้ีจะบอกถึงวธีในการทาํงานให้มีความ

ปลอดภยัเพื่อประโยชน์แก่การทาํงานของคนรุ่นต่อๆไป คู่มือความปลอดภยัประกอบดว้ยรายละเอียด

เก่ียวกบัจุดอนัตรายในสถานท่ีก่อสร้าง และอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการป้องกนัความปลอดภยัในการ

ทาํงาน ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี   

4.1 สภาพการทาํงานโดยทัว่ไป 

รูปท่ี 4.1  สถานท่ีทาํการผลิตเสาเขม็

จากรูปท่ี 4.1 เป็นรูปภาพแพรผลิตเสาเข็มจากรูปแพรท่ีเตรียมการผลิตจะตอ้งเขา้แบบเรียบร้อย

ทางดา้นซา้ยมือสุด  
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รูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนเทปูนเพื่อทาํเสาเขม็คอนกรีต  

  

 
 

รูปท่ี 4.3 เสาเขม็คอนกรีตท่ีผลิตเสร็จ 

  

4.2 สภาพการทาํงานที่ก่อให้เกดิอุบัติเหตุ 

จากการศึกษาพื้นท่ีการทาํงาน พบจุดอนัตรายท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุในไซตง์านก่อสร้าง หลายจุด 

ดงัน้ี 
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รูปท่ี 4.4 เหล็กแหลมก่อให้เกิดบาดแผลได ้  
 

 
 

รูปท่ี 4.5 หวัเช่ือมเหล็กมีความเป็นรังสีสูง 
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รูปท่ี 4.6 อนัตรายจากประกายไฟในการเช่ือมเหล็ก  

 

 

 
 

รูปท่ี  4.7  ถงัแก๊สไวไฟ 
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รูปท่ี  4.8  สายไฟแท่นผลิต 

 

 

 
 

รูปท่ี  4.9  เหล็กแหลมชนิดแผน่ 

 

4.3 อุปกรณ์ป้องกนัการเกดิอุบัติเหตุ 

 อุบัติเหตุคือส่ิงท่ีไม่คาดคิดเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดไรข้ึนในเหตุการณ์ข้างหน้า

เพราะฉะนั้น จึงตอ้งมีการอบรมวิธีการทาํงานอยา่งปลอดภยั และการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั

อยา่งถูกตอ้ง โดยมีการจดัทาํคู่มือความปลอดภยัดงัน้ี 
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หมวดที ่1 อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 

 

รูปภาพ ช่ืออุปกรณ์/เคร่ืองมือ รายละเอยีดการใช้งาน 

 

ถุงมือ  ป้องกนัการถูกบาดจากของมีคม 

สะเกด็ไฟจากการตัดเหลก็เช่ือมเหลก็ 

 

รองเท้า ป้องกนัการถูกของมีคมบาดเป้องกนั 

ไฟฟ้าร่ัวไหล ป้องกนัการลืน่ไถล 

 

แว่นตา ป้องกนัสะเกด็ไฟจากการตัดเหลก็ 

ถึงการเช่ือมเหลก็เพือ่ไม่ให้สะเกด็ไฟ 

กระเด็นเข้าตา 

 

หมวก ป้องกนัการลื่นล้มและสามารถ

ป้องกนัน๊อตหรือวตัถุหล่นใส่หัวซ่ึง

ก่อให้เกดิอนัตรายได้ 
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หน้ากาก2.5pm ใช้กนัฝุ่นปูนรวมถึงเคมีต่างๆทีก่่อ 

ให้เกดิความเจ็บปวดได้ 

  

 

หมวดที ่2 กฎระเบียบ 

1. ผูท่ี้ทาํงานตอ้งเขา้รับการอบรมวธีิใชอุ้ปกรณ์ต่างๆอยา่งถูกวธีิ 

2. ผูท้าํงานตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ทุกคร้ังก่อนเขา้งาน 

3. เขา้รับอบรมจุดเส่ียงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายถึงบาดเจบ็รวมถึงวธีิแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. หากอุปกรณ์ชาํรุดให้ติดต่อเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจาํโรงงานทนัที 

 

หลังจากจัดทําคู่มือเสร็จส้ินแล้ว ได้นําไปให้พี่ เล้ียงช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  

เหมาะสมเพื่อนาํไปส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ในพื้นท่ีก่อสร้างต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการสร้างวฒันธรรม 

ความปลอดภยั และลดจาํนวนอุบติัเหตุในพื้นท่ีการทาํงาน 

 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลงัจากที่ได้มีการดําเนินงาน  จดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงานนั้น โดยปัญหาเกิด

จากการทาํงานท่ีก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ทางร่างกาย หากเกิดอุบติัเหตุยอ่มส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือ

ของบริษทั ดงันั้นจึงจดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงานข้ึนโดยสามารถสรุปผลโครงการไดด้งัน้ี   

1. สามารถลดการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงงานได้

2.มีความสะดวกในการทาํงานมากข้ึนไม่มีใครไดรั้บบาดเจบ็ทางร่างกายจากการทาํงาน

เน่ืองจากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง 

3. พนกังานใหม่ สามารถเรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ ในการจดัส่งเอกสารไดจ้ากคู่มือความปลอดภยั

ในการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสอนงานของพี่เล้ียงลงได ้

5.1.2 ข้อจํากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ปัญหาเร่ืองการใชภ้าษาในคู่มือเน่ืองจากคนงานมีความหลากหลายจากประเทศขา้งเคียงทาํ

ใหก้ารส่ือสารยากลาํบาก 

2. การละเลยของผูท่ี้อยูม่าก่อน หรือมีความอาวุโส มกัจะคิดวา่มีความชาํนาญแลว้ จึงละเลย

เร่ืองความปลอดภยั ไม่ปฏิบติัตามคู่มือ 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่

1. จดัทาํคู่มือมีเป็นภาษาพม่า ภาษากมัพชูา หรือใชภ้าพเป็นส่วนประกอบหลกัของคู่มือ และ

เสริมดว้ยการใชล่้ามในการฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ เพื่อตอกย ํ้าความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยั

2. ตอ้งใหทุ้กคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดในระเบียบเดียวกนั สร้างวฒันธรรมความปลอดภยั

ในโรงงาน ติดคาํขวญั นโยบาย ตลอดจนกาํหนดบทลงโทษของผูท่ี้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 1. ไดรั้บประสบการณ์จากการทาํงานทางดา้นการผลิตเสาเขม็ 

 2. ฝึกทกัษะการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 

 3. ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ จากบุคลากรในบริษทั เพื่อนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางของการทาํงาน  

4. ไดฝึ้กฝนความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ๆ ไดรั้บมอบหมายจากงาน  

5. ทาํใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลา 

6. ทาํใหเ้ป็นคนรู้จกัแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 

7. ไดรู้้จกักบับุคลากรทุกแผนกของบริษทั 

8. ไดเ้จอเพื่อนใหม่ ๆ 

 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1.  การไม่เขา้ใจในการทาํงานช่วงแรกหรือวธีิการทาํงานท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง  

2. ระยะทางในการทาํงานค่อนขา้งไกลจากท่ีพกัทาํใหใ้ชเ้วลาในการเดินทางมากข้ึน 

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. การเตรียมตวัในการทาํงานใหพ้ร้อมเคร่ืองแบบท่ีพร้อมในการทาํงาน 

2.  ศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํงานเพื่อใหท้าํงานไดอ้ยา่งราบร่ืนไม่ติดขดัและหาความรู้ 

เพิ่มเติมในส่ิงท่ีสนใจ 
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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพ่ือ

สํารวจจุดอนัตรายของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 2) เพ่ือศึกษา

วิธีใช้อุปกรณ์เพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน 3 (

ศึกษากฎระเบียบปฏิบติัท่ีถูกตอ้งของการปฏิบัติงาน 

ปัญหาเกิดจากการพนกังานในแผนกผลิตมีพฤติกรรม

ท่ีไม่เหมาะสม  คือไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันใน

ระหว่างการปฏิบติังาน ทาํให้เกิดอุบติัเหตุ ผูจ้ดัทาํจึง

จดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน จากนั้นนาํไป

ส่ือสารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม หลงัจาก

ทดลองใช้ พบว่า พนักงานภายในโรงงานเกิดความ

ปลอดภยัในการทาํงานลดจาํนวนอุบัติเหตุการผลิต

เป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

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. 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพ่ือสาํรวจจุดอนัตรายของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน 

2. เพ่ือศึกษาวิธีใชอุ้ปกรณ์เพ่ิมความปลอดภยัในการ

ทาํงาน 

3. ศึกษากฎระเบียบการปฏิบัติ ท่ีถูกต้องของการ

ปฎิบติังาน 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

ขอบเขตด้านเนือ้หาเป็นการจดัทาํคู่มือความปลอดภยั

ในการทํางาน บริษัท  มงคลกิจ คอนกรีต จํากัด 

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

โรงงานผลิตเสาเขม็ 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ เป็นการศึกษาแผนกฝ่ายผลิต ของ

บริษทั มงคลกิจ คอนกรีตจาํกดั 

ขอบเขตด้านเวลา ระยะในการจดัเก็บขอ้มูล ระหวา่ง

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

      1.โรงงานผลิตเสาเข็มสามารถนําคู่มือไปแนะนํา

หรือสอนให้กับพนักงานใหม่ เ พ่ือให้งานมีความ

ปลอดภยัมากข้ึน 

       2.พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้จากคู่มือท่ีไดจ้ดัทาํ

เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

ขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 

1.กาํหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานในบริษทั

ซ่ึงเป็นผูช่้วยคุมงานการผลิตและเอกสารต่างๆ 

 2.รวบรวมขอ้มูลการจดัเรียงเอกสารท่ีนาํส่งให้ลูกคา้

และปัญหาท่ีเก่ียวกบัแผนกการธุรการ 

3. หาวิธีแก้ไขปัญหาปรึกษาและรับคาํแนะนําการ

เขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษา 

4. ดาํเนินการจดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน

จดัทาํเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน  

5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะ

รูปแบบโครงงาน 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

จากการศึกษาพ้ืนท่ีการทาํงาน พบจุดอนัตรายท่ี

ก่อให้เกิดอุบติัเหตุในไซตง์านก่อสร้าง หลายจุด ดงัน้ี

เหล็กแหลมก่อให้เกิดบาดแผลได้  หัวเช่ือมเหล็กมี

ความเป็นรังสีสูง รวมถึงการก่อให้เกิดประกายไฟ

อันตรายจากประกายไฟจากการเช่ือมเหล็กถังแก๊ส

ก่อใหเ้กิดประกายไฟได ้สายไฟทาํใหผู้ท้าํงานบาดเจ็บ

จากไฟฟ้าลดัวงจรได ้

อุปกรณ์ท่ีป้องกันอนัตราย ประกอบด้วย ถุงมือ

ป้องกนัการถูกบาดจากของมีคม สะเก็ดไฟจากการตดั

เหล็กเช่ือมเหล็ก  รองเทา้ป้องกนัการถูกของมีคมบาด

ป้องกันไฟฟ้าร่ัวไหล ป้องกันการล่ืนไถล แว่นตา 

ป้องกันสะเก็ดไฟจากการตดัเหล็ก เพ่ือไม่ให้สะเก็ด

ไฟ กระเด็นเข้าตา   หมวกป้องกันการล่ืนล้มและ

สามารถป้องกนัน๊อตหรือวตัถุหล่นใส่หวัซ่ึงก่อใหเ้กิด

อนัตรายได ้

หลงัจากจัดทาํคู่มือเสร็จส้ินแล้ว ได้นําไปให้พ่ี

เล้ียงช่วยพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง  เหมาะสม

เพ่ือนําไปส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง

ต่อไป ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการสร้างวฒันธรรม ความ

ปลอดภยั และลดจาํนวนอุบติัเหตุในพ้ืนท่ีการทาํงาน 

สรุปผลโครงงาน 

หลงัจากท่ีไดด้าํเนินการจดัทาํคู่มือความปลอดภยัใน

การทาํงานเพ่ือแกไ้ขปัญหาจากการทาํงานท่ีก่อใหเ้กิด

การบาดเจ็บทางร่างกายหากเกิดอุบัติเหตุสามารถ

สรุปผลโครงการไดด้งัน้ี 

       1. สามารถลดการเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนในโรงงาน

ได ้

     2. มีความสะดวกในการทํางานมากข้ึนไม่มีใคร

ไดรั้บบาดเจ็บทางร่างกายจากการทาํงานเน่ืองจากการ

ใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้ง 

       3. พนกังานใหม่สามารถเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆใน

การจดัส่งเอกสารไดจ้ากคู่มือความปลอดภยัไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการสอนงานของพ่ีเล้ียงลงได ้

ข้อจาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

       1. ปัญหาเ ร่ืองการใช้ภาษาในคู่ มือเ น่ืองจาก

คนงานมีความหลากหลายจากประเทศขา้งเคียงทาํให้

การส่ือสารยากลาํบาก  

      2. การละเลยของผูท่ี้อยูม่าก่อนหรือมีความอาวโุส 

มกัจะคิดว่ามีความชาํนาญแล้ว จึงละเลยเร่ืองความ

ปลอดภยั ไม่ปฏิบติัตามคู่มือ   

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

      1. จดัทาํคู่มือมีเป็นภาษาพม่า ภาษากมัพชูา หรือใช้

ภาพเป็นส่วนประกอบหลกัของคู่มือ และเสริมด้วย

การใชล่้ามในการฝึกอบรมแรงงานต่างชาติเพ่ือตอกย ํ้า

ความเขา้ใจเกียวกบัความปลอดภยั 
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2. ตอ้งให้ทุกคนปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดในระเบียบ

เดียวกนั สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในโรงงาน ติด

คาํขวญั นโยบาย ตลอดจนกาํหนดบทลงโทษของผูท่ี้

ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎ 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  1. ได้ประสบการณ์จากการปฏิบติังานจริง

โดยได้เรียนรู้ระบบงานเอกสารต่างๆและได้พฒันา

ศกัยภาพตนเองมากข้ึน 

   2. ฝึกการมีมนุษยส์ัมพนัธ์และความอดทน

ในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

  3. ไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรในบริษทั

เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางของการทาํงาน 

   ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 1. การไม่เขา้ใจในการทาํงานช่วงแรกหรือ

วธีิการทาํงานท่ีถูกตอ้งอยา่งแทจ้ริง 

  2. ระยะทางในการทาํงานค่อนขา้งไกลจากท่ี

พกัทาํใหใ้ชเ้วลาในการเดินทางมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

      1. การเตรียมตัวในการทํางานให้พร้อม

เคร่ืองแบบท่ีพร้อมในการทาํงาน 

      2. ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับการทํางาน

เพ่ือให้ทาํงานไดอ้ย่างราบร่ืนไม่ติดขดัและหาความรู้

เพ่ิมเติมในส่ิงท่ีสนใจ 

กติตกิรรมประกาศ 

        การท่ีผูจ้ดัทาํไดม้าปฏิบติังานในโครงงานสหกิจ 

ศึกษา ณ บริษทั มงคลกิจ คอนกรีตจาํกดั ตั้งแต่วนัท่ี 

15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2 5 6 1 ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค ณ ะ ผู ้จัด ทํา ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ

ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายสําหรับรายงานสห

กิจศึกษาฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี จากความร่วมมือ

และการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี  

1. ดร. สมพร ปานยนิดี. อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. ไพโรจน์  สิทธิวรชยั. กรรมการผูจ้ดัการ 
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โครงการสหกจิเร่ือง : คู่มือความปลอดภยัในการทํางานบริษทั มงคลกจิ คอนกรีต จาํกดั 

Safety Handbooks in Factory of  Mongkolkij Concrete Co.,Ltd. 

 

 
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจ: ดร.สมพร ปานยนิดี 

โดย : นาย เจตรัฐ สิทธิวรชยั    5904300161 

คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการจดัการทัว่ไป 

 

บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  1) เพ่ือสาํรวจจุด

อนัตรายของพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  2) เพ่ือศึกษาวิธีใชอุ้ปกรณ์

เพ่ือความปลอดภยัในการทาํงาน 3) ศึกษากฎระเบียบปฏิบติั

ท่ีถูกตอ้งของการปฏิบติังาน  ปัญหาเกิดจากการพนกังานใน

แผนกผลิตมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมคือไม่สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนัในระหวา่งการปฏิบติังานทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ   

ผูจ้ดัทาํจึงจดัทาํคู่มือความปลอดภยัในการทาํงานจากนั้น

นาํไปส่ือสารใหพ้นกังานเขา้ใจและปฏิบติัตามหลงัจาก

ทดลองใชพ้บวา่พนกังานภายในโรงงานเกิดความปลอดภยั

ในการทาํงานลดจาํนวนอุบติัเหตุการผลิตเป็นไปไดอ้ยา่ง

ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ทาํให้โรงงานผลิตเสาเข็มสามารถนําคู่มือไปแนะนํา

หรือสอนให้กบัพนกังานใหม่ เพ่ือให้งานมีความปลอดภยั

มากข้ึน และพนักงานใหม่สามารถเรียนรู้จากคู่มือท่ีได้

จดัทาํเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 
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