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บทคัดย่อ 
งานก่อสร้างอาคารท่ีพกัอาศยัเป็นงานท่ีลูกจ้างมีโอกาสประสบอนัตรายสูง เน่ืองจากความ

บกพร่องดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท างาน  บริษทั 7มกรา จ ากดั ประกอบ
กิจการรับเหมาก่อสร้างงานโยธาและให้ความส าคญัต่อความปลอดภยัในการท างานของคนงานโดยการ
ออกแบบแบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัและน ามาใชต้รวจประเมินในพื้นท่ี
ก่อสร้าง โครงงานน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  (1) รายงานผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบติังานตาม
ขอ้ก าหนดความปลอดภยัตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงงานสถาปัตยกรรม (2) เสนอแนะมาตรการ
แกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้าง  ผลการศึกษาพบวา่ประเด็นความปลอดภยั
ท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านมากท่ีสุดในช่วงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศยัรวมตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้าง
ถึงขึ้นตอนงานสถาปัตยกรรมคือประเด็นการรักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหมท่ี้ร้อยละ 
88 อีกทั้งผลการประเมินความปลอดภยัในไตรมาสท่ีผ่านมา (ตุลาคม-ธนัวาคม 2564) พบว่าประเด็นการ
รักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหมมี้ผลการประเมินไม่ผา่นเช่นเดียวกนั ร้อยละ 92.31 

ดงันั้นประเด็นการรักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหมใ้นพื้นท่ีก่อสร้างจึงควร
ไดรั้บการเสนอแนะมาตรการแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานมากขึ้น   ไดแ้ก่ เพิ่มจ านวนถงั
ขยะในแต่ละชั้นและติดป้ายจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน ก าหนดบริเวณวางวสัดุท่ีไม่ใช้งานแลว้และติดป้าย
ชดัเจน จดัใหมี้การฝากบุหร่ีไวท่ี้ป้อมยามก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน 
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Abstract  
 Residential building construction has a high accidental rate due to gaps in occupational 
safety and health management. 7 MAKARA CO., LTD. is a construction contractor that 

prioritizes the safety of employees and created a safety requirement's checklist to assess the 

work area. The aims of this projects were: (1) to report the result of the safety requirements 
checklist of the construction process to the architectural process; (2) to recommended any 

suggestions that improve the safety performance in the work area. The results showed the 

biggest issue of safety performance was that it does not follow the requirements of the 
construction process to architectural process, the house keeping and fire prevention was at 88%. 

This issue was also the highest safety performance error that did not meet the requirements in 
the last quarter (October - December 2021), by 92.31%.  

 Therefore, fixing the house keeping and fire prevention issue should  improve the safety 

performance, such as increase the amount of bins and labeled clearly, set the area to collect 
unused materials,  label clearly, and security should dispose of their cigarettes before working. 

 Keywords: construction, residential building, safety requirement's checklist   
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บทที่ 1 

บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมประเภทกิจการท่ีมีจ านวนการประสบอันตรายหรือ            
การเจ็บป่วยเน่ืองจากการท างานสูงสุดในช่วงปี 2560-2563 คือ (1) ประเภทกิจการการก่อสร้างอาคารท่ี
พกัอาศัย เป็นประเภทกิจการท่ีมีจ านวนการประสบอันตรายสูงสุดโดยเฉล่ีย 4 ปี มีลูกจ้างประสบ
อนัตรายจ านวน 11,453 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.24ต่อปีของจ านวนการประสบอนัตรายทั้งหมด  
(2) ประเภทกิจการการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมอ่ืนส าหรับรถยนต์ มีจ านวนลูกจ้างประสบ
อนัตราย จ านวน 9,170 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.60 ต่อปี (3) ประเภทกิจการการก่อสร้างอาคารท่ีไม่ใช่ท่ีพกั
อาศยั   รีสอร์ท มีลูกจา้งประสบอนัตราย จ านวน 9,147 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.59 ต่อปี (4) ประเภทกิจการ
การก่อสร้างถนน สะพานและอุโมงค์ มีลูกจ้างประสบอันตราย จ านวน 8,564 ราย คิดเป็นร้อยละ        
2.43 ต่อปี และ (5) ประเภทกิจการบริการ ดา้นอาหาร มีลูกจา้งปะสบอนัตราย จ านวน 8,404 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 2.38 ต่อปี  (ส านกังานประกนัสังคม,2564)  ดงัแสดงในรูปท่ี 1.1   
รูปท่ี 1.1 แสดงจ านวนคนงานประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยจากการท างานในช่วงปี 2560-2563 
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 โครงการก่อสร้าง ONCE PATTAYA  ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม  ความสูง 32 ชั้ น                                 

จ านวนห้องพกั 427 ห้อง พื้นท่ีใช้สอย 26,412.58 ตารางเมตร โครงการฯให้ความส าคัญด้านความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานจึงได้จัดท าแบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามข้อก าหนดความปลอดภัย      

โดยเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นงานก่อสร้าง  ซ่ึงมีหัวขอ้ดา้นความ

ปลอดภยัในงานก่อสร้างท่ีโครงการฯ ให้ความส าคญัจ านวน 15 หัวขอ้ อาทิ  การบริหารจดัการ  การ

รักษาความสะอาดและมาตรการป้องกนัไฟไหม ้ อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  การตรวจสอบ

ความปลอดภยัเคร่ืองจักรชั่วคราว  งานขุดหลุม เป็นตน้ และท าการประเมินความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้างเป็นประจ าทุกสัปดาห์ตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมโดยท่ีปรึกษา

บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง บริษทั 22 คอนซลัแตน้ท ์แอนด ์เมเนจเมน้ท ์จ ากดั  

ผลจากการประเมินงานก่อสร้างเป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงความปลอดภยัหรืออนัตรายเกิดขึ้นต่อ

แรงงานในโครงการฯ รวมถึงการเสนอแนะเพื่อท าการแกไ้ข ซ่ึงได้รวบรวมผลการประเมินจากแบบ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดความปลอดภัย เป็นระยะเวลา 50 สัปดาห์ (ระหว่างเดือน

มกราคม 2564 – กุมภาพนัธ์ 2565) และน าเสนอในรูปแบบขอ้มูลเชิงสถิติท่ีแสดงถึงประเด็นท่ีควรไดรั้บ

การปรับปรุงและเสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อรายงานผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยั

ตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงงานสถาปัตยกรรม 

 1.2.2 เพื่อเสนอแนะมาตรการแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัในงานก่อสร้าง 

 1.3 ขอบเขตโครงงำน 

 1.3.1 ขอ้มูลการประเมินจากแบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัของ

โครงการ ONCE PATTAYA ในระหวา่ง มกราคม 2564 – กุมภาพนัธ์  2565 

 1.3.2 หวัขอ้แบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยั 

  1.3.2.1 การบริหารจดัการ 

  1.3.2.2 รักษาความสะอาดและมาตรป้องกนัไฟไหม ้

  1.3.2.3 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วยนบุคคล 

  1.3.2.4 ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 



 

 

  1.3.2.5  การตรวจสอบความปลอดภยัเคร่ืองจกัรชัว่คราว 

  1.3.2.6 งานระบบไฟฟ้า 

  1.3.2.7 การป้องกนัการตกจากท่ีสูง 

  1.3.2.8 บนัได 

  1.3.2.9 นัง่ร้าน 

  1.3.2.10 งานเช่ือม งานตดั งานเจียร 

  1.3.2.11 งานขดุหลุม 

  1.3.2.12 งานคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน 

  1.3.2.13 การบริหารจดัการภายนอกและภายในโครงการ 

  1.3.2.14 การรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ 

  1.3.2.15 ความสะอาด ระเบียบ และสุขอนามยั 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 1.4.1 สถานประกอบการได้รับทราบภาพรวมของการปฏิบติังานด้านความปลอดภยัในงาน

ก่อสร้างโครงการ ONCE PATTAYA 

 1.4.2 สถานประกอบการได้เขา้ใจแนวคิดการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะมาตรการแกไ้ข

ปัญหา 

 

 



 

 

 

บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 2.1 งานก่อสร้าง  

  เป็นงานท่ีมีความสลับซับซ้อน มีหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน

เก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานจะมีความเก่ียวพนักบังานก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั และตอ้งมี

การประสานงานอย่างใกลชิ้ดตลอดเวลา เช่น เจา้ของงาน ผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้ง ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

กรรมการตรวจการจา้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทางหลวง ฯลฯ (ประเสริฐ ด ารงชยั ,2552, หนา้ 10-

11) 

 2.1.1 งานก่อสร้างโดยทัว่ไปมีลกัษณะ ดงัน้ี 

  ส่วนใหญ่เป็นการปฏิบติังานในท่ีโล่งแจ้งและเป็นงานท่ีใช้แรงงานเป็นจ านวนมาก   

ในการท างานก่อสร้างจะตอ้งมีวิศวกรเป็นผูอ้อกแบบ วางแผนงาน และมีวิศวกรควบคุมการปฏิบติังาน

ของแรงงานให้เป็นไปตามแผน ท่ีส าคญัจะต้องมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

ก่อสร้างของคนสองกลุ่มคือ กลุ่มผูอ้อกแบบและกลุ่มผูด้  าเนินการก่อสร้างเน่ืองจากในหน่ึงโครงการ

ก่อสร้างจะมีลกัษณะงานท่ีหลายหลายในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัดงันั้นมกัจะมีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยู่

ตลอดเวลาจึงตอ้งอาศยัความรู้ความช านาญเฉพาะทางด าเนินงานร่วมกนั 

 2.1.2 งานก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

o ประเภทงานก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั หมายความว่า อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอ้ยู่อาศยัได้

ทั้งกลางวนัและกลางคืน ไม่วา่จะเป็นการอยูอ่าศยัอยา่งถาวรหรือชัว่คราว 

o ประเภทงานก่อสร้างอาคารสาธารณะและอาคารพาณิชย ์หมายถึงอาคารท่ีใช้เพื่อ

ประโยชน์แก่ชุมชนคนไดโ้ดยทัว่ไป หรือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีก าลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 5 แรงมา้ 

o ประเภทงานก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรม 

o ประเภทงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 

  



 

 

 2.2 อาคารอาศัยรวม  

  หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใช้ท่ีใช้อยู่อาศัยส าหรับหลาย

ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกนัส าหรับแต่ละครอบครัว 

  2.2.1 ขั้นตอนงานก่อสร้าง 

o การปรับหนา้ดินเพื่อให้มีความเหมาะสมท่ีจะวางรากฐานโครงสร้าง

อาคารซ่ึงจะประกอบด้วยการลงเสาเข็มเพื่อรองรับน ้ าหนักของ

โครงสร้างอาคาร  

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.1 ปรับหนา้ดิน 

o งานฐานรากเป็นส่วนท่ีติดอยูห่วัเสาเขม็และควรใหค้วามส าคญัเพราะ

พื้นฐานรากเป็นส่วนท่ีรองรับน ้ าหนกัทั้งหมดของอาคาร ดงันั้นปูนท่ี

ใช้ในการท าฐานรากต้องเป็นปูนโครงสร้าง (Portland Cement) 

เน่ืองจากเม่ือปูนแหง้ตวัแลว้จะมีความแขง็แรงทนทาน 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 2.2 การวางฐานราก 

                    

 



 

 

o การเทพื้นคอนกรีตซ่ึงจะมีหลายแบบเช่น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบวางบนคาน แต่ในบางโครงการก่อสร้างใช้แบบตารางส่ีเหล่ียม

โดยจะวางคานเป็นรูปส่ีเหล่ียมเต็มพื้นท่ีเพื่อลดความหนาของพื้นใช้

ในกรณีท่ีตอ้งการโชวท์อ้งพื้น 

 

  

  

 

 

 

                                                  รูปท่ี 2.3 การเทพื้นคอนกรีตแบบตารางส่ีเหล่ียม 
o งานก่อผนงัฉาบปูนซ่ึงจะแบ่งไดเ้ป็น 2 งานหลกั คือ งานก่อ และงาน

ฉาบ งานก่อคือการจดัเรียงกอ้นอิฐซ่ึงอิฐมีหลายประเภท เช่น อิฐมอญ 

อิฐมวลเบา โดยก่อให้เป็นรูปทรงผนงัโดยมีวสัดุประสานระหว่างอิฐ

คือ ปูนซีเมนต ์ส่วนงานฉาบปูนคือ การตกแต่งผนงัผนงัอิฐใหมี้ความ

เรียบร้อยสวยงาน และช่วยปกปิดรอยขรุขระท่ีเกิดจากการก่ออิฐ   

การฉาบปูนยงัช่วยในเร่ืองการป้องกนัความช้ืนและอุณหภูมิระหว่าง

ดา้นในและดา้นนอกของผนงั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o งานสถาปัตยกรรม คือ งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ ตกแต่งใหเ้กิด

ความสวยงามสามารถใช้งานได้จริงและมีความปลอดภัย เช่น         

การติดฝ้า การปูพื้น การทาสีผนัง  การติดโคมไฟ การติดตั้งเคร่ือง

สุขภณัฑร์วมไปถึงการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงการท างานในขั้นตอนน้ี

มกัจะท าในขั้นตอนสุดทา้ยหลงัจากด าเนินการในขั้นตอนอ่ืนเสร็จ

แลว้ 

 

  

 

 

 

    รูปท่ี 2.4 การติดตั้งฝ้า 
o งานติดตั้งประตู ก่อนติดตั้งประตูควรตรวจความเรียบร้อยและความ

ถูกตอ้งของการวางวงกบประตูเพราะหากประตูและวงกบประตูไม่
พอดีกันจะท าให้ไม่สามารถติดตั้ งประตูได้ หลังจากติดตั้ งประตู
เรียบร้อยแล้วจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ประตู เช่น กุญแจ 
ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ และไดท้ดสอบการใชง้าน 

o บวัเชิงผนงั คืออุปกรณ์ท่ีเสริมท่ีใชใ้นการปิดช่องว่างระหว่างผนงักบั

พื้นหอ้ง ท าใหมี้ความสวยงาม ซ่ึงวสัดุส่วนใหญ่ท ามาจากไมย้างพารา 

และวสัดุท่ีท าจาก PVC 

  

 

 

 

                                                                           รูปท่ี 2.5 บวัเชิงผนงัพีวีซี      

               



 

 

o งานปูพื้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานปูพื้นกระเบ้ืองเคลือบ

เซรามิค และงานปูกระเบ้ืองยางซ่ึงการเตรียมพื้นท่ีในการปูพื้น           

2 ประเภทน้ีมีความแตกต่างกนัดงัน้ี ในการปูกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค

ตอ้งเตรียมพื้นคอนกรีตให้มีผิวหยาบเพื่อช่วยให้กระเบ้ืองยึดติดกับ

พื้นโดยใชซี้เมนต์เป็นตวัประสานและเม่ือซีเมนต์แห้งแลว้ท าการลง

ยาแนว ส่วนกระเบ้ืองยางต้องเตรียมพื้นท่ีมีการขัดมันให้พื้นเรียบ

เพราะในการปูกระเบ้ืองยางใชก้าวในการประสานกระเบ้ืองกบัพื้น 

 

 

  

 

 

 

       รูปท่ี 2.6 งานปูกระเบ้ืองยาง                                  

o งานบนัได คือ งานท่ีสร้างส่วนของอาคารท่ีติดต่อระหวา่งชั้นบนและ

ชั้นล่างซ่ึงสามามรถท าไดจ้าก ไม ้อิฐ   คอนกรีตเสริมเหลก็ เป็นตน้ 

 

 

  

 

 

 

                   รูปท่ี 2.7 บนัไดคอนกรีตเสริมเหลก็ 

                     

 

 



 

 

o งานทาสี สีเป็นวสัดุเคลือบผิวชนิดหน่ึง หากแบ่งตามการใช้งาน

สามารถแบ่งได ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี  

    - สีรองพื้น เช่น สีรองพื้นปูนใหม่กนัด่าง เพื่อไมใ้หเ้กิดความเป็นด่าง 

    จากเน้ือปูน 

    - สีชั้นกลาง ท าหนา้ท่ีเป็นตวัประสานระหวา่งสีรองพื้นและสีทบั 

    หนา้ 

    - สีทบัหนา้ มีคุณสมบติัคงทน  เงางาม 

    - สีทบัหนา้ใส ใชเ้คลือบวสัดุต่าง ๆใหเ้งางามมากขึ้น 

o งานสุขภัณฑ์ เป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกในกิจวัตรประจ าวัน

ภายในบา้น เช่น อ่างลา้งหนา้ โถชกัโครก อ่างอาบน ้า ฝักบวั เป็นตน้ 

    ซ่ึงงานสุขภณัฑจ์ะเก่ียวขอ้งกบังานปะปาดว้ยเน่ืองจากสุขภณัฑจ์ะใช้ 

    งานไดน้ั้นตอ้งมีน ้าเป็นองคป์ระกอบ  

o งานประปา น ้ าเป็นส่ิงท่ีส าคญัต่อการใชชี้วิตของคนเราเป็นอยา่งมาก 

ในทุก ๆวันต้องมีการใช้น ้ าไม่ว่าจะเป็นการในการอุปโภคและ

บริโภค ดงันั้นท่ีพกัอาศยัจึงตอ้งมีระบบการวางท่อประปาท่ีดีเพื่อให้

มีความสะดวกสบายในการใช้ภายในท่ีพกัอาศยั และในการจ่ายน ้ า

แบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ การจ่ายน ้าแบบใชแ้รงดนั และการจ่ายน ้ า

ตามแรงโนม้ถ่วง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

o งานป้องกนัอคัคีภยั  การเกิดเพลิงไหมส่้งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต

และทรัพยด์ังนั้นควรมีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัเพื่อหากมี

เหตุเพลิงไหมจ้ะไดอ้พยพไดท้นัท่วงที อุปกรณ์สัญญาณป้องกนัเพลิง

ไหม ้เช่น อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน อุปกรณ์ตรวจจบัควนั และควร

มีการติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกชั้นของอาคาร 

 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 2.8 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน                                          รูปท่ี 2.9 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 2.3 แบบประเมินการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดความปลอดภัย 

 การท างานก่อสร้างเป็นงานท่ีมีความเส่ียงสูงและอตัราการประสบอนัตรายของลูกจา้ง

สูงเป็นอนัดบัหน่ึงหากเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ สาเหตุท่ีส าคญัเน่ืองจากความบกพร่องของ

การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ความประพฤติ

ปฏิบติัของคนงาน เช่น ขาดความรู้และประสบการณ์ในการท างาน และมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบดา้น

ความปลอดภยั ผลท่ีตามมาคือ การสูญเสียทรัพยสิ์น และก าลงัแรงงานท่ีส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

และความสูญเสียเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ค่าชดเชย ค่าทดแทน และความสูญเสียเน่ืองจาก

การหยุดงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาผลกระทบต่อครอบครัวของผูไ้ด้รับอุบติัเหตุ ตลอดจน

ช่ือเสียงของบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างและงานก่อสร้างนั้น ๆ (คู่มือดูแลความปลอดภยัในการท างาน

ก่อสร้าง,กองความปลอดภยั,2548,หนา้ท่ี 1) 

 ดังนั้นจึงมีการจัดท าแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดความปลอดภัย        

ดงัแสดงภาพผนวกท่ี 1  เพื่อตรวจสอบว่าลูกจา้งมีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั ซ่ึงแบบ

ตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัมีทั้งหมด 15 ประเด็น ประกอบดว้ย 

 2.3.1  การบริหารจดัการ 

  ประเมินจากการอบรมพนักงาน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และการติดประกาศ

หมายเลขโทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

        รูปท่ี 2.10 อบรมพนกังานใหม่                                             รูปท่ี 2.11 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

  

 

 

 



 

 

 2.3.2 รักษาความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหม ้

  ประเมินจากเส้นทางเดินไม่มีส่ิง ปริมาณขยะและการจดัเก็บขยะท่ีเหมาะสม 

การจดัเก็บวสัดุต่าง ๆในคลงัสินคา้ และพื้นท่ีท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลรักษาอุปกรณ์ในการ

ดบัเพลิง เช่น มีการตรวจถงัดบัเพลิงประจ าเดือน จดัเก็บของเหลวไวไฟ เช่น สีทาอาคาร มีการควบคุม

การท างานท่ีมีประกายไฟ เช่น หากมีการท างานเก่ียวกบังานเช่ือมจะให้ลูกจา้งเบิกผา้ห่มกนัไฟท่ีสโตร์

ก่อนปฏิบติังาน การสูบบุหร่ีและการควบคุมประกายไฟ รวมทั้งมีการควบคุมจราจรในกรณีท่ีมีการเท

พื้นคอนกรีตจะมีรถปูนผสมเสร็จเขา้มาในเขตก่อสร้างจ านวนหลายคนัดงันั้นจึงควรมีการอ านวยความ

สะดวกทางจราจร 

 

  

 

 

 

 

  รูปท่ี 2.12 การตรวจถงัดบัเพลิงประจ าเดือน                         รูปท่ี 2.13 การควบคุมจราจร 

 2.3.3 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  

  ประเมินจากการเดินส ารวจการปฏิบติังานของแรงงานว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือไม่ เช่น อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และใบหน้า หมวกนิรภัย อุปกรณ์

ป้องกนัการตกจากท่ีสูงในกรณีท่ีมีการปฏิบติังานท่ีมีความสูงตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ 

รวมทั้งเคร่ืองแต่งกายท่ีปลอดภยั 

 

  

 

  

 

        รูปท่ี 2.14 การสวมใส่อุปกรณ์                                            รูปท่ี 2.15 การสวมใส่อุปกรณ์ 

             ป้องกนัการตกจากท่ีสูง                                                      ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 



 

 

 2.3.4 ส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

  ประเมินจากส่ิงแวดลอ้มในบริเวณท่ีมีแรงงานปฏิบติังานว่ามีการระบายอากาศ

ของสถานท่ีท างานท่ีเหมาะสม การจัดเก็บวสัดุอันตรายและการป้องกันอันตราย รวมถึงการตรวจ

ประเมินทางส่ิงแวดลอ้ม เช่น คุณภาพน ้า และความสั่นสะเทือน เป็นตน้ 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 การตรวจประเมินส่ิงแวดลอ้ม                              รูปท่ี 2.17 การตรวจคุณภาพน ้า 

 2.3.5 การตรวจสอบความปลอดภยัเคร่ืองจกัรชัว่คราว  

  ท าการประเมินเคร่ืองจกัรทุกประเภทท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เช่น ป้ันจัน่ ด าเนินการ

วา่จา้งบุคคลท่ีไดรั้บใบส าคญัขึ้นทะเบียนเป็นผูใ้หบ้ริการทดสอบเคร่ืองจกัร (ลิฟต ์เคร่ืองจกัรส าหรับยก

คนขึ้นท างานบนท่ีสูง และรอก) ป้ันจัน่ และหมอ้น ้ า หมอ้ตม้ท่ีใช้ของเหลวเป็นส่ือน าความร้อน และ

ภาชนะรับความดนัตามกฎกระทรวงก าหนดโดยจดัใหมี้การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์อ่ืนๆของ

ป้ันจัน่ทุกๆ 3 เดือน ตามประการกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทดสอบ

ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของป้ันจัน่ 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 ตรวจสอบลิฟตข์นส่งชัว่คราว                                 รูปท่ี 2.19 ตรวจสอบป้ันจัน่ 

 

 



 

 

 2.3.6 งานระบบไฟฟ้า 

  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ียวกบัการต่อสายดิน รวมถึงการติดตั้งแสงสวา่งอย่าง

เพียงพอ และมีการเตรียมอุแกรณ์ไวเ้ปล่ียนในกรณีท่ีช ารุด 

  

 

 

 

 

  

                                               รูปท่ี 2.20 ตรวจสอบตูไ้ฟฟ้าและการต่อสายดิน 

 2.3.7 การป้องกนัการตกจากท่ีสูง 

  ประเมินจากการเดินส ารวจพื้นท่ีก่อสร้างวา่มีการจดัท าราวบนัได รวมถึงการปิด

ลอ้มกั้นบริเวณร่องลึก หลุมลึกหรือไม่ และมีการควบคุมพื้นท่ีอนัตราย ห้ามผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไป

ในพื้นท่ี 

  

 

 

  

 

 

           รูปท่ี2.21 การปิดลอ้มบริเวณร่องลึก หลุมลึก                     รูปท่ี 2.22 การจดัท าราวบนัได 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2.3.8 บนัได  

  ประเมินจากแบบตรวจสอบและบ ารุงรักษาบนัได การใช้งานท่ีถูกวิธี บนัไดมี

การผกูยดึหรือมีผูจ้บับนัได และการใชง้านบนัไดโลหะตอ้งไม่น ามาใชง้านใกลไ้ฟฟ้า 

 2.3.9 นัง่ร้าน 

  ตรวจประเมินจากการตรวจสอบโครงสร้างนั่งร้านร่วมกบัวิศวกร มีการติดตั้ง

นั่งร้านถูกต้องโดยมีการยึดโยงกับโครงสร้างอย่างแข็งแรง และมีการกั้นพื้นท่ีบริเวณด้านล่างของ

นัง่ร้านหา้มผูไ้ม่มีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีเพื่อป้องกนัวสัดุตกใส่ 

 

 

 

 

  

 

   รูปท่ี 2.23 ตรวจสอบโครงสร้างนัง่ร้านร่วมกบัวิศวกร 

 2.3.10 งานเช่ือม งานตดั งานเจียร 

  ตรวจประเมินจากการสวมใส่หน้ากากเช่ือม หน้ากากป้องกนัสะเก็ดไฟ ถุงมือ 

และการแต่งการตอ้งเหมาะสมกบัการท างาน และมีการตรวจสอบการต่อสายดิน หวัเช่ือม สายเช่ือมว่ามี

การช ารุดหรือไม่และท่ีส าคัญการท างานท่ีมีการความร้อนต้องมีถังดับเพลิงอยู่ใกล้กับบริเวณท่ี

ปฏิบติังาน 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.24 การสวมใส่หนา้กากเช่ือม                               รูปท่ี 2.25 ตรวจสอบการช ารุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 



 

 

 2.3.11 งานขดุหลุม  

  ตรวจสอบว่ามีการควบคุมการสะสมของน ้ า เช่น ในกรณีท่ีมีการขุดหลุมในช่วง

หน้าฝน อาจท าให้มีน ้ าขงัในหลุมดงันั้นควรมีการสูบน ้ าออกเพื่อป้องกนัดินทรุดตวัหรือการพงัทลาย

ของหนา้ดินและมีการจดัเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือไว ้เช่น บนัได เชือก เป็นตน้ 

 2.3.12 งานคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน 

  ส่ิงท่ีตอ้งตรวจประเมินคือ การเขา้แบบค ้ายนัว่ามีความแข็งแรงหรือไม่ และมี

การตรวจอุปกรณ์เทคอนกรีต เช่น สลิง ถงัปูน อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น หมวก แว่นตา 

รองเทา้ป้องกนัไม่ใหปู้นเขา้สู่ร่างกาย ละมีการกั้นพื้นท่ีท างานป้องกนัปูนกระเด็นใส่บา้นขา้งเคียง 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 ตรวจสอบอุปกรณ์เทคอนกรีต           รูปท่ี 2.27 กั้นพื้นท่ีป้องกนัปูนกระเด็นใส่บา้นขา้งเคียง

 2.3.13 การบริหารจดัการภายนอกและภายในอาคาร 

  ประเมินว่ามีการติดตั้ งผา้ใบปิดนอกอาคาร แสงสว่างในพื้นท่ีท างาน มีร้ัว

ลอ้มรอบโครงการท่ีมีความสูงไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร มีไฟป้องกนัเคร่ืองบินในกรณีท่ีมีเคร่ืองจกัรท่ีมีความ

สูงเกิน 25 เมตร และมีป้ายเตือนความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

   รูปท่ี 2.28 ร้ัวลอ้มรอบโครงการสูงไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร                   รูปท่ี 2.29 ติดตั้งผา้ใบปิดนอกอาคาร 

  



 

 

 2.3.14 การรักษาความปลอดภยัภายในโครงการ 

  มีการจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง มีบตัรเขา้-ออกของ

บุคคลภายนอกรวมถึงมีบนัทึกขอ้มูลบุคคลภายนอก 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ประตู 1          รูปท่ี 2.31 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัประตู 2 

 2.3.15 ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และสุขอนามยั 

  มีการท าความสะอาดของถนนภายในและภายนอกโครงการ จดัให้มีห้องน ้ า

ชัว่คราวภายในอาคารและส านกังาน มีการระบายน ้าภายในอาคารและนอกอาคาร 

 

 

 

  

 

 

           รูปท่ี 2.32 ท าความสะอาดภายในโครงการ                 รูปท่ี 2.33 ท าความสะอาดภายนอกโครงการ 

 

 ในส่วนข้ออ่ืน ๆจะประเมินในเร่ืองของการมีสัตว์น าโรคภายในโครงการ เช่น 

แมลงสาบ หนู ยงุ เป็นตน้ 

  
 



 

 

บทที่ 3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

  3.1.1 ท่ีตั้งโครงการ 

โครงการก่อสร้าง ONCE PATTAYA ซอยเฉลิมพระเกียรติ 1/1 ถนนพทัยา 

สาย 3 ต าบลนาเกลือ อ.บางละมุง จงัหวดัชลบุรี 20150  

  3.1.2 ท่ีตั้งส านกังาน 

บริษทั 7 มกรา จ ากดั  ท่ีตั้ง เลขท่ี 318/118 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6                  

แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 

 3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

  บริษทั 7มกรา จ ากัด เป็นบริษทัรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประเภท อาทิ รับงาน

ก่อสร้างอาคารสูง คอนโดมิเนียม อาคารโรงงาน อาคารส านักงาน อพาร์ทเมน้ท์ บา้นเด่ียว รีสอร์ท      

และอ่ืน ๆ ทั้งงานโครงการขนาดใหญ่และเลก็ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

รูปท่ี 3.1 ผงัองคก์รและการบริหารงานองคก์ร 



 

 

 3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  3.4.1 ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บมอบหมาย : นกัศึกษาฝึกประสบการณ์ Safety Officer 

  3.4.2 ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย : 

   - รวบรวมขอ้มูลจ านวนแรงงานรายวนั 

   - จดัท ารายงานอุบติัเหตุรายวนั 

   - ร่วมตรวจความปลอดภยัรายสัปดาห์ 

   - จดัท ารายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

   - จดักิจกรรม Morning Talk ทุกวนัองัคารและวนัศุกร์ 

 - ร่วมตรวจสอบทดสอบลิฟทโ์ดยสารและขนส่งวสัดุชัว่คราว                                   

รายเดือน  

   -ร่วมทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ส าหรับป่ันจัน่เหนือศีรษะ  

      ป้ันจัน่หอสูงและป้ันจัน่ขาสูง (ปจ.1) รายเดือน 

   -แบบตรวจสอบ PROTECTION รายเดือน 

   -ตรวจอุปกรณ์ดบัเพลิงแบบมือถือรายเดือน 

   - มีส่วนร่วมในการจดัอบรมพนกังานใหม่ 

   - ติดป้ายประกาศดา้นความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

   - กิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์กบัชุมชนโดยรอบ 

   - ตรวจสอบความปลอดภยัหนา้งาน 

 3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 

  

 

 

 

นางสาวกญัญารัตน์  แสงนิล  ต าแหน่ง Safety Officer 

  



 

 

 3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

 17 มกราคม 2565 – 6 พฤษภาคม 2565 

 3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

 

 3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

 ฮาร์ดแวร์ 

  1. คอมพิวเตอร์พกพา 

  2. สมาร์ทโฟน 

  3. แบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยั 

 ซอฟต์แวร์ 

  1. โปรแกรม Microsoft Word 

  2. โปรแกรม Microsoft Excel  
 



 

 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 
จากการรวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินตามแบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนด

ความปลอดภยัท่ีบริษทัไดอ้อกแบบ  จึงน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบเชิงสถิติจากผลการวิเคราะห์จากแบบ

ตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยัร่วมกบัท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 

บริษทั 22 คอนซัลแตน้ท์ แอนด์ เมเนจเมน้ท์ จ ากดั ซ่ึงมีประเด็นดา้นความความปลอดภยัจ านวน 15 

ประเด็น และไดท้ าการรวบรวมผลการประเมินเป็นระยะเวลา 50 สัปดาห์ตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 

ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2565   

4.1 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตั้งแต่ขั้นตอนก่อสร้างถึงขั้นตอนสถาปัตยกรรม  
 ผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” จากประเด็นดา้นความปลอดภยั 15 ประเด็น พบว่ามีประเด็นท่ีไม่
ผ่านการประเมินประกอบดว้ย ประเด็นรักษาความสะอาดและมาตรการป้องกนัไฟไหม ้คิดเป็นร้อยละ 
88 ประเด็นงานเช่ือม งานตดั และงานเจียร คิดเป็นร้อยละ 70 ประเด็นการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วน
บุคคล (PPE) คิดเป็นร้อยละ 40 ประเด็นบนัได คิดเป็นร้อยละ 32 ประเด็นงานขุดหลุม และประเด็น
บริหารจดัการภายนอกและภายใน คิดเป็นร้อยละ 28 เช่นเดียวกนัประเด็นงานเทคอนกรีต ก่ออิฐ และ
ฉาบปูน คิดเป็นร้อยละ 24 ประเด็นนั่งร้าน และประเด็นป้องกันการตกจากท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 22 
เช่นเดียวกัน ประเด็นการรักษาความปลอดภยัในโครงการคิดเป็นร้อยละ 14 ประเด็นความสะอาด 
ระเบียบ สุขอนามยั คิดเป็นร้อยละ 10 ประเด็นระบบไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6 ประเด็นการตรวจสอบ
ความปลอดภยัเคร่ืองจกัรชัว่คราว คิดเป็นร้อยละ 2 ประเด็นการบริหารจดัการ และประเด็นส่ิงแวดลอ้ม
ในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 2 และ 0 ตามล าดบั ดงัแสดงในภาคผนวกท่ี 2  



 

 

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดความปลอดภัยไม่ผ่านตลอด 1 ไตรมาส 
หากน าผลการประเมินประเด็นความปลอดภัยตลอด 1 ไตรมาส (เดือนตุลาคม2564 -        

ธนัวาคม2564) พบว่ามีประเด็นท่ี “ไม่ผ่าน” การประเมินประกอบดว้ย ประเด็นรักษาความสะอาดและ
มาตรการความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 24 ประเด็นอุปกรณ์PPE คิดเป็นร้อยละ 12 ประเด็นป้องกนัการ
ตกจากท่ีสูง คิดเป็นร้อยละ 2 ประเด็นบนัได คิดเป็นร้อยละ 20 ประเด็นงานเช่ือม/งานตดั/งานเจียร คิด
เป็นร้อยละ 14 ประเด็นนั่งร้านคิดเป็นร้อยละ 4 ประเด็นงานขุดหลุม คิดเป็นร้อยละ 2 ประเด็นงาน
คอนกรีต/ก่ออิฐ/ฉาบปูน คิดเป็นร้อยละ 6 ประเด็นบริหารจัดการภายนอกและภายในอาคาร                   
คิดเป็นร้อยละ 4 และประเด็นความสะอาด/ระเบียบ/สุขอนามยั คิดเป็นร้อยละ 4  ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2 
รูปท่ี 4.2 แสดงร้อยละของผลการประเมินไม่ผา่นใน 1 ไตรมาส (ตุลาคม – ธนัวาคม 2565) 
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4.3 ผลการประเมินประเด็นความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหม้ 

จากผลการประเมินประเด็นความปลอดภยัท่ี “ไม่ผ่าน” ของตลอด 50 สัปดาห์ และในไตรมาส

ล่าสุด พบว่าประเด็นความสะอาดและมาตรการป้องกนัไฟไหม ้มีร้อยละของผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”

มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาดงักล่าวมีความส าคญัต่อโครงการงานก่อสร้างแห่งน้ี และควร

ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 ทั้งน้ีประเด็นความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหม ้มีรายละเอียดการประเมินแบ่งไดเ้ป็น   

2 ส่วน คือ ความสะอาดในโครงการก่อสร้างและมาตรการป้องกันไฟไหมใ้นโครงการก่อสร้าง ซ่ึง

ประกอบดว้ยประเด็นย่อยท่ีมีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ไดแ้ก่ มีปริมาณถงัขยะและการจดัเก็บขยะท่ี

เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 16  เส้นทางเดินไม่มีส่ิงกีดขวางคิดเป็นร้อยละ 4 การบุหร่ีและการควบคุม

ประกายไฟคิดเป็นร้อยละ 14 การควบคุมการท างานท่ีมีประกายไฟคิดเป็นร้อยละ 12 ถงัดบัเพลิงคิดเป็น

ร้อยละ 4 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3 

รูปท่ี 4.3 แสดงร้อยละของผลการประเมินไม่ผา่นประเด็นความเรียบร้อยและมาตรการป้องกนัไฟไหม้ 
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การรักษาความสะอาด          มาตรการป้องกนัไฟไหม้



 

 

จากผลการประเมินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าประเด็นท่ี “ไม่ผ่าน”การประเมินมากท่ีสุดคือ 

ประเด็นปริมาณขยะและการจดัการขยะท่ีเหมาะสม และปัญหาประเด็นการสูบบุหร่ีและการควบคุม

ประกายไฟจึงเสนอแนะมาตรการแกไ้ข ดงัน้ี 

4.4 ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาประเด็นมีปริมาณขยะและการจัดการขยะที่เหมาะสม 

o แจง้มาตรการหรือเสนอแนะวิธีการจดัการวสัดุท่ีไม่ไดใ้ชง้านและขยะในพื้นท่ี

การท างานผา่นกิจกรรม Morning Talk 

o เพิ่มจ านวนถงัขยะในแต่ละชั้นและติดป้ายจุดทิ้งขยะใหช้ดัเจน 

o จดัใหมี้การน าขยะลงจากชั้นท่ีมีท างานเป็นประจ าทุกวนั 

o จดัใหมี้การน าขยะออกไปก าจดันอกโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

o จดัใหมี้บริเวณวางวสัดุท่ีไม่ใชง้านแลว้และติดป้ายชดัเจน 

4.5  ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาประเด็นการสูบบุหร่ีและการควบคุมประกายไฟ 

o จัดให้มีกิจกรรม KYT (Kiken Yoshi Training) ในเร่ืองการตระหนักถึง

อนัตรายของการสูบบุหร่ีหนา้งาน ดงัแสดงในภาคผนวกท่ี 3 

o จดัใหมี้การฝากบุหร่ีไวท่ี้ป้อมยามก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน 

 

รูปท่ี 4.4 แจง้มาตรการหรือเสนอแนะวิธีการจดัการวสัดุท่ีไม่ไดใ้ชง้านและขยะในพื้นท่ีการท างาน         

ผา่นกิจกรรม Morning Talk 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.5 มาตรการเพิ่มจ านวนถงัขยะในแต่ละชั้นและติดป้ายจุดทิ้งขยะใหช้ดัเจน 

 

รูปท่ี 4.6 มาตรการการน าขยะออกไปก าจดันอกโครงการเป็นประจ าทุกวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รูปท่ี 4.7 มาตรการก าหนดบริเวณวางวสัดุท่ีไม่ใชง้านแลว้และติดป้ายชดัเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รูปท่ี 4.8 มาตรการฝากบุหร่ีไวท่ี้ป้อมยามก่อนเขา้ไปปฏิบติังาน 

 

 
 



 

 

บทที่ 5  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน  

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม

ขอ้ก าหนดความปลอดภยัตั้งแต่ขั้นตอนงานโครงสร้างถึงงานสถาปัตยกรรมซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูล

เป็นเวลา 50 สัปดาห์พบว่ามีประเด็นท่ี “ไม่ผ่าน” การประเมินมากท่ีสุดคือ ประเด็นรักษาความสะอาด

และมาตการป้องกนัไฟไหมซ่ึ้ง “ไม่ผา่น” การประเมิน 44 คร้ังจากการตรวจประเมินทั้งหมด 50 คร้ัง คิด

เป็นร้อยละ 88 อีกทั้งผลการประเมินในหน่ึงไตรมาสก็พบว่าประเด็นท่ี “ไม่ผ่าน”การประเมินมากท่ีสุด

คือ ประเด็นการรักษาความสะอาดและมาตรการป้องกนัไฟไหมเ้ช่นเดียวกนั ซ่ึง “ไม่ผ่าน”การประเมิน 

12 คร้ังจากการประเมินทั้งหมด 13 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 92.31 จากขอ้มูลสถิติดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า

ควรมีการปรับปรุงหรือจดัท ามาตรการเพื่อแกไ้ขให้ผลการประเมินผลการประเมินความปลอดภยัใน

สถานประกอบการให้มีร้อยละของผลการประเมิน “ไม่ผ่าน”ลดลง จะท าให้สถานประกอบการมีความ

ปลอดภยัในการท างานในพื้นท่ีมากขึ้น แต่หากพบวา่มีผูรั้บเหมาหรือแรงงานฝ่าฝืนมาตรการจะพิจารณา

โทษตามระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน   และกฎระเบียบดา้นความปลอดภยัในการท างาน โดยการแจก

ใบเตือนซ่ึงใบเตือนซ่ึงจะมี 3 ระดบั ดงัน้ี 

  5.1 เตือนคร้ังท่ี 1 เตือนดว้ยวาจาหนงัสือลายลกัษณ์อกัษร 

  5.2 เตือนคร้ังท่ี 2 เตือนดว้ยค่าปรับ 1,000 บาท 

  5.3 เตือนคร้ังท่ี 3 ปรับ 2,000บาท พกังาน 3 วนั 

  



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ส่ิงท่ีได้รับจากการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  1. เขา้ใจระบบงานของเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัวิชาชีพ 

  2. ไดฝึ้กตนเองในเร่ืองความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  3. ไดเ้รียนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและมีทกัษะการเรียนรู้ระบบงานในองคก์ร 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในสถานประกอบการ  

 5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

   ควรก าหนดช่องทางการส่งแบบรายงานสหกิจศึกษาประจ าสัปดาห์ท่ีชดัเจน 

  ตั้งแต่เร่ิมมีการฝึกสหกิจ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 แบบตรวจสอบการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดความปลอดภยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

ภาคผนวกท่ี 2 ผลการประเมินไม่ผา่น (มกราคม 2564 - กุมภาพนัธ์ 2565)
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ภาคผนวกท่ี 3 การจดัท ากิจกรรม KYT 

 

 



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 
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