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บทคัดย่อ 

โครงงานน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ใหค้วามรู้พนกังานในกิจกรรม Morning Talk ของพนกังานบริษทั

ซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 2) ศึกษาผลของกิจกรรม Morning Talk ของพนกังานบริษทัซีวิล เอนจีเนีย

ริง จ ากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช ้ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัและผูรั้บเหมา จ านวน 17 คน เป็นแรงงานชาว

ไทยและแรงงานต่างดา้ว จดักิจกรรมในรูปแบบ Morning Talk  ซ่ึงมี 6  เร่ือง ประกอบดว้ย 1) การแต่งกาย

และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 2) ความปลอดภัยในการท างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า 3) ความ

ปลอดภยัในการท างานใกลพ้ื้นผิวจราจรรวมถึงการปิดเบ่ียงจราจรบนถนน 4) การจดัการความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในพื้นท่ีท างาน 5) ความปลอดภยัในการท างานกบัเคร่ืองจกัรและ 6) มาตรการป้องกนัการติดเช้ือ

โรคโควิด-19 ของพนักงานและผู ้รับเหมา  เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังส้ินสุดกิจกรรมโดยใช้

แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบัดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้จ านวน

และร้อยละผลการด าเนินกิจกรรม พบว่า พนกังานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตลอดการท างาน 

ส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับความปลอดภยัในการท างานระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 47.06 รองลงมา 

พนกังานมีระดบัความรู้สูง ร้อยละ 29.41 และพนกังานมีระดบัความรู้ต ่า ร้อยละ 23.53 ตามล าดบัซ่ึงพนกังาน

ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้สูงในเร่ืองสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็น

ส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน ร้อยละ 88.24  การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลจะตอ้งประกอบดว้ย 

หมวกนิรภยั รองเทา้เซฟต้ี เส้ือสะทอ้นแสง เป็นตน้ ร้อยละ 82.35 และมีระดบัความรู้ปานกลาง ไดแ้ก่ การ

สวมรองเทา้หัวโลหะหรือหัวเหล็กสามารถป้องกนัเทา้และน้ิวเทา้จากวตัถุหล่นทบัหรือการถูกกระแทกได ้

ร้อยละ 76.47  ท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดอุบติัเหตุจากการท างานหรือโรคจากการ

ท างานได ้ร้อยละ 76.47 ดงันั้นการจดักิจกรรมในรูปแบบ Morning Talk ดา้นความปลอดภยัในการท างาน

ของพนกังาน จะท าให้พนกังานรับทราบเป้าหมายในการท างานในทิศทางเดียวกนั และหากมีปัญหาเกิดขึ้น

ในการท างานแต่ละวนัก็จะสามารถร่วมกนัคน้หาสาเหตุ และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่าง

รวดเร็วต่อไป 

ค าส าคัญ : การประเมินผล   กิจกรรม Morning Talk   พนกังานบริษทั 
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บทที ่1 

บทน ำ  
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

     บริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกัด (มหำชน) เป็นผูน้ ำในด้ำนวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำงชั้นน ำของ

ประเทศ ให้บริกำรงำนก่อสร้ำงแบบครบวงจร ทั้งในส่วนงำนสำธำรณูปโภค อำคำร วสัดุก่อสร้ำง โดยมี

ทีมงำนมืออำชีพ โรงงำน เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและระบบท่ีมีประสิทธิภำพ ซ่ึงมีประสบกำรณ์รับงำนก่อสร้ำง

ขนำดใหญ่ เช่น งำนเขื่อนและอ่ำงเก็บน ้ ำ งำนท่ำอำกำศยำน งำนทำงรถไฟ งำนถนนและทำงพิเศษ เป็นต้น 

โดยกิจกรรมประเภทก่อสร้ำงมีกำรประสบอนัตรำยหลำยสำเหตุดว้ยกนัโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูป้ฏิบติังำนท่ีมี

กำรปฏิบติังำนท่ีไม่ปลอดภยัและขำดควำมรู้ในกำรท ำงำนจะประสบอุบติัเหตุมำกท่ีสุด   

 ในโครงกำรก่อสร้ำงน้ีเป็นงำนก่อสร้ำงประเภทงำนปรับภูมิทศัน์พฒันำคูน ้ ำริมถนนและจำกกำร

ส ำรวจพบว่ำกำรท ำงำนในไซต์งำนก่อสร้ำงโดยเฉพำะผูรั้บเหมำท่ีขำดควำมรู้ในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัใน

ไซต์งำนก่อสร้ำงของบริษทัและพนักงำนท่ีขำดควำมตระหนักในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัจึงมกัจะก่อให้เกิด

อุบติัเหตุ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงำนต่ำงดำ้วชำวเมียนมำร์ กมัพูชำ และแรงงำนไทย  ซ่ึงจะมีปัญหำกำร

ส่ือสำรระหว่ำงผูรั้บเหมำกบัแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีปฏิบติังำนก่อสร้ำงในไซตง์ำนก่อสร้ำง โดยวิธีกำรส่ือสำรกบั

แรงงำนต่ำงดำ้วมีหลำยรูปแบบและอำจจะมีกำรส่ือสำรแต่ละวิธีก็มีขอ้ดีและขอ้เสียแตกต่ำงกนั หรือปัญหำท่ี

แตกต่ำงกนัไป ตวัอย่ำงปัญหำในกำรส่ือสำรท่ีพบ เช่น ล่ำมไม่เขำ้ใจในขั้นตอนวิธีกำรก่อสร้ำงท ำให้ส่ือสำร

ผิด กำรใช้ค  ำพูดก ำกวมไม่ชดัเจน หรือผูรั้บเหมำอธิบำยไม่ละเอียดพอ ท ำให้แรงงำนขำดประสบกำรณ์ใน

กำรก่อสร้ำงไม่สำมำรถปฏิบติัตำมได ้(กระทรวงแรงงำน, 2558) ซ่ึงกระบวนกำรท ำงำนในแต่ละขั้นตอน ท ำ

ให้แรงงำนต่ำงดำ้วเกิดปัญหำในกำรท ำงำนของพนักงำนและผูรั้บเหมำท่ีไม่มีกำรตระหนกัในกำรท ำงำนท่ี

ปลอดภยั เช่น ไม่มีกำรตระหนักถึงกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลจึงท ำให้ไดรั้บอุบติัเหตุจำกกำร

ท ำงำน ส่งผลกระทบทำงดำ้นกำยภำพของพนกังำน เช่น บำดเจ็บ พิกำร และเสียชีวิตได ้

ดงันั้นผูจ้ดัท ำจึงสนใจท ำโครงงำนกำรประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนกังำนบริษทัซีวิล 

เอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) เพื่อใหพ้นกังำนไดรั้บควำมรู้และควำมตระหนกัถึงอนัตรำยจำกกำรท ำงำนท่ีไม่

ปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนท่ีจะเกิดขึ้นโดยให้พนกังำนไดมี้ส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรม Morning Talk ช่วง

เชำ้ก่อนปฏิบติังำนไดมี้ควำมรู้ในเร่ืองกำรแต่งกำยและกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกำรส่วนบุคคล กำรท ำงำนกบั

อุปกรณ์ไฟฟ้ำให้มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัก่อนกำรใชง้ำนทุกคร้ัง กำรท ำงำนใกลพ้ื้นผิวจรำจรกำรปิด

เบ่ียงจรำจรบนถนน กำรดูแลรักษำควำมสะอำดในพื้นท่ีกำรท ำงำน กำรท ำงำนใกลบ้ริเวณเคร่ืองจกัรและกำร

ป้องกนักำรติดเช้ือโควิด-19 ของพนกังำนและผูรั้บเหมำ ไดมี้ควำมรู้ในกำรท ำงำนและไดมี้ควำมปลอดภยัใน

กำรท ำงำนมำกยิง่ขึ้นและท ำใหมี้กำรลดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนของพนกังำนและผูรั้บเหมำ  



 

 

1.2 วัตถุประสงค์  

1.2.1 เพื่อให้ควำมรู้พนกังำนในกิจกรรม Morning Talk ของพนกังำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกดั 

(มหำชน) 

1.2.2 เพื่อศึกษำกำรประเมินผลของกิจกรรม Morning Talk ของพนักงำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง 

จ ำกดั (มหำชน) 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  

โครงงำน กำรประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนกังำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) 

ผูจ้ดัท ำโครงงำนไดก้ ำหนดขอบเขตของโครงงำนไวด้งัน้ี 

 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 

   ไดมี้กำรจดัท ำกิจกรรม Morning Talk ของพนกังำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) และ

ผูรั้บเหมำ ไดจ้ดัท ำกิจกรรมในหวัขอ้เร่ืองดงัน้ี  

1)  เร่ืองกำยแต่งกำยในพื้นท่ีก่อสร้ำงให้ถูกระเบียบ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรำยส่วน

บุคคลอยำ่งเหมำะสม  

2) กำรปิดจรำจร จะตอ้งแจง้ให้ทำงบริษทัฯ รับทรำบและมีทีมปิดจรำจรเขำ้มำปิดเบ่ียงจรำจรทุก

คร้ัง  

3) เร่ืองกำรรักษำควำมสะอำดในพื้นท่ีโครงกำรระหวำ่งวนัและหลงัเลิกงำนทุกวนั  

4) เร่ืองมำตรกำรโควิด และขอควำมร่วมมือให้มีกำรตรวจ ATK เป็นระยะเพื่อรีเช็คสุขภำพของ

ตนเอง   

5) เร่ืองกำรท ำงำนกบัเคร่ืองจกัร จะตอ้งไม่อยูใ่นรัศมีท่ีเคร่ืองจกัรหมุนระหวำ่งท ำงำน  

6) กำรใชไ้ฟฟ้ำ ตอ้งตรวจสอบสำยไฟ อุปกรณ์เคร่ืองมือใหเ้รียบร้อย หำ้มใชส้ำยทองแดงต่อตรง 
 

1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรท ำโครงงำนคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) 

ในไซตง์ำนก่อสร้ำง จ ำนวน 17 คน เป็นแรงงำนชำวไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว ซ่ึงท ำงำนในช่วงเวลำ  08:00-
17:00 น.  และยินยอมให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสัมภำษณ์เก่ียวกบักำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคล 

 
 



 

 

     1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลำกำรจดัโครงงำนระหวำ่ง วนัท่ี 28 มีนำคม ถึง 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1.4.1 พนักงำนและผูรั้บเหมำมีควำมรู้และควำมเขำ้ใจจำกกำรท ำกิจกรรม  Morning Talk และมีกำร

ท ำงำนท่ีปลอดภยัมำกขึ้น 

1.4.2 พนกังำนและผูรั้บเหมำไดมี้ควำมตระหนกัในกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลมำกยิง่ขึ้น 

1.4.3 พนกังำนและผูรั้บเหมำไดรั้บทรำบเป้ำหมำยในกำรท ำงำนในทิศทำงเดียวกนั และหำกมีปัญหำ

เกิดขึ้นในกำรท ำงำนแต่ละวนัก็จะสำมำรถร่วมกันคน้หำสำเหตุ และหำแนวทำงในกำรแก้ไข

ปัญหำท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

 

 

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง การประเมินผลกิจกรรม Morning talk ของพนักงานบริษทัซี

วิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) ผูจ้ดัท าไดท้บทวนเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุ 

2.2 แนวคิดกิจกรรม Morning Talk 

2.3 ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการเกดิอุบัติเหตุ 

      อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมิไดว้างแผนไวล้่วงหนา้ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความบาดเจ็บ พิการ หรือ

ตายและท าให้ทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหายดงันั้น อาจกล่าวไดว้่า อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดย

ไม่ได้คาดการณ์หรือวางแผนไวล้่วงหน้า เม่ือเกิดขึ้นแลว้มีผลกระทบต่อการท างาน อาจท าให้ทรัพยสิ์น

เสียหายหรือท าใหค้นไดรั้บบาดเจ็บ พิการ สูญเสียอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต 

          2.1.1 สาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุ 

                  สาเหตุท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุอยา่งจริงจงัในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปี1920 สรุปไดว้า่สาเหตุ

ของอุบติัเหตุท่ีส าคญัมี 3 ประการ ไดแ้ก่ 

             1. สาเหตุท่ีเกิดจากคน (Human Cause) อุบติัเหตุท่ีเกิดจากมนุษยมี์จ านวนสูงท่ีสุด เช่นการท างานท่ี

ไม่ถูกตอ้ง ความพลั้งเผลอ ความประมาท การมีนิสัยชอบเส่ียงในการท างาน เป็นตน้และนักจิตวิทยาได้

อธิบายวา่การท างานท่ีไม่ถูกตอ้ง นอกจากพลั้งเผลอ หรือประมาทแลว้พฤติกรรมของมนุษยก์็เป็นสาเหตุของ

การเกิดอุบติัเหตุเหมือนกนั ซ่ึงพฤติกรรมเหล่านั้น ไดแ้ก่บุคลิกภาพ เชาวปั์ญญา ประสบการณ์ อาย ุการศึกษา 

และความเหน่ือยลา้ เป็นตน้ 

            2. สาเหตุท่ีเกิดจากความผิดพลาดของเคร่ืองจกัร (Mechanical Failure) เป็นสาเหตุท่ีรองลงมาจาก

คน เช่น ส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรไม่มีเคร่ืองป้องกนั เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช ารุด

บกพร่อง รวมถึงการวางผงัโรงงานไม่เหมาะสม สภาพแวดลอ้มในการท างานไม่ปลอดภยั 

             3. สาเหตุท่ีเกิดจากดวงชะตาหรือภยัธรรมชาติ (Acts of God) เป็นสาเหตุของอุบติัเหตุท่ีน้อยท่ีสุด

ในสามสาเหตุ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ นอกเหนือการควบคุมได ้เช่น พายนุา้ท่วมฟ้าผา่ เป็นตน้

ในปี ค.ศ. 1981 เฮ็นริช (Heinrich, 1959) ได้ปฏิวติัแนวคิดเดิม ซ่ึงเขาได้สรุปสาเหตุส าคัญของการเกิด

อุบติัเหตุเป็น 2 ประการ คือ 

 



 

 

1. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ท่ีก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่ 

1.1 การท างานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูกขั้นตอน 

1.2 การมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น อุบติัเหตุเป็นเร่ืองของเคราะห์กรรม แกไ้ขป้องกนัไม่ได้ 

1.3 ความไม่เอาใจใส่ในการท างาน 

1.4 ความประมาท ความพลั้งเผลอ เหม่อลอย 

1.5 การมีนิสัยชอบเส่ียง 

1.6 การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัของโรงงาน 

1.7 การท างานโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

1.8 การแต่งกายไม่เหมาะสม 

1.9 การถอดเคร่ืองก าบงัส่วนอนัตรายของเคร่ืองจกัรออกดว้ยความรู้สึกร าคาญงานไม่สะดวก 

หรือถอดเพื่อซ่อมแซมแลว้ไม่ใส่คืน 

1.10 การใชเ้คร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะกบังาน เช่น การใชข้วดแกว้ตอกตะปูแทนการ

ใชค้อ้น 

1.11 การหยอกลอ้กนัระหวา่งท างาน 

1.12 การท างานโดยท่ีร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาคา้งมีปัญหา

ครอบครัว ทะเลาะกบัแฟน เป็นตน้  

           2. สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Conditions) เป็นสาเหตุรอง ไดแ้ก่ 

2.1 ส่วนท่ีเป็นอนัตราย (ส่วนท่ีเคล่ือนไหว) ของเคร่ืองจกัรไม่มีเคร่ืองก าบงัหรืออุปกรณ์ป้องกนั

อนัตราย 

2.2 การวางผงัโรงงานท่ีไม่ถูกตอ้ง 

2.3 ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสกปรกในการจดัเก็บวสัดุส่ิงของ 

2.4 พื้นโรงงานขรุขระ เป็นหลุมบ่อ 

2.5 สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีไม่ปลอดภยัหรือไม่ถูกสุขอนามยั เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ

เสียงดงัเกินควร ความร้อนสูง ฝุ่ นละออง ไอระเหยของสารเคมีท่ีเป็นพิษ เป็นตน้ 

2.6 เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ช ารุดบกพร่อง  

และไดมี้การแบ่งสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

      1) สาเหตุพื้นฐานหรือสาเหตุท่ีเอ้ืออ านวยใหเ้กิดอุบติัเหตุ (Basic or Contributing Cause) ไดแ้ก่ 

1.1) การบริหารจดัการและการควบคุมงานความปลอดภยัขาดประสิทธิภาพเน่ืองจากไม่มี

การสอนหรือการอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั ไม่บงัคบัให้ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบความปลอดภยั



 

 

ไม่ไดว้างแผนงานความปลอดภยัในการท างาน ขาดการติดตามแผนการท างานดา้นความปลอดภยั

อยา่งสม ่าเสมอ ไม่ไดท้ าการแกไ้ขจุดท่ีเป็นอนัตราย และไม่จดัอุปกรณ์ความปลอดภยัใหแ้ก่คนงาน 

1.2) สภาวะจิตใจของบุคคลไม่ปกติหรือไม่เหมาะสม เน่ืองจาก ขาดความรู้หรือจิตส านึก

ความปลอดภยั มีทศันคติไม่ดีและไม่ถูกตอ้ง ภาวะจิตใจตอบสนองช้าเกินไป ขาดสมาธิและความ

ตั้งใจในการท างาน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไดแ้ละต่ืนเตน้ ขวญัอ่อน กลวั ตกใจง่าย 

1.3) สภาวะร่างกายของบุคคลไม่ปกติ เน่ืองจาก อ่อนเปล้ีย เม่ือยลา้ หูหนวก สายตาไม่ดีสภาพ

ร่างกายไม่เหมาะกบังาน โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสูง ร่างกายพิการ 

2) สาเหตุหลกัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ (Immediate Causes) หรือสาเหตุท่ีเกิดขึ้นในทนัทีทนัใดไดแ้ก่ 

2.1) การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล (Unsafe Acts) เป็นสาเหตุใหญ่ของการเกิดอุบติัเหตุ

เกิดจากพนกังานปฏิบติังานโดยไม่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรโดย

ไม่หยุดเคร่ืองก่อน ถอดเคร่ืองป้องกนั (Safeguard) ออกแลว้ไม่ใส่เขา้ท่ี หรือจงใจมาใชท้ างาน หรือ

ใชเ้คร่ืองจกัรเร็วกว่าอตัราท่ีก าหนด ไม่ใส่เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบติังานหยอก

ลอ้กนัในขณะปฏิบติังาน ไม่ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบความปลอดภยั สวมใส่ชุดท างานไม่รัดกุมใช้

เคร่ืองมือท่ีช ารุดหรือไม่ถูกวิธี และไม่เหมาะสมกบังาน ด่ืมสุราหรือของมึนเมาขณะปฏิบติังาน 

2.2) สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Conditions) เกิดเน่ืองจากอุปกรณ์การผลิตเคร่ืองจกัร

อยู่ในสภาพช ารุด ไม่มีเซฟการ์ด ฝาครอบ เคร่ืองกั้น หรือเคร่ืองป้องกนัอนัตรายอ่ืน ๆโครงสร้าง

ของอาคารไม่มัน่คง แข็งแรง ขาดการวางแผนจดัระเบียบรักษาความสะอาดในโรงงานการจดักอง

วสัดุส่ิงของไม่เป็นระเบียบและไม่ถูกวิธี การจัดสารเคมีท่ีเป็นพิษ วตัถุระเบิด วตัถุไวไฟไม่

เหมาะสมและไม่ถูกวิธี สถานท่ีท างานไม่ปลอดภยั เช่น แสงสว่างไม่เพียงพอ เสียงดงัเกินไปไม่มี

ระบบระบายอากาศ หรือมีแต่ไม่เหมาะสม หรือขาดประสิทธิภาพและไม่มีระบบการเตือนภยัท่ี

เหมาะสม  

สุรพล พยอมแยม้ (2541, น. 287-289) ไดแ้บ่งสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุเป็น 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) องค์ประกอบด้านบุคคล ความบกพร่องของบุคคลท่ีเป็นสาเหตุหลกัอนัท าให้เกิด

อุบติัเหตุโดยง่าย ไดแ้ก่ 

1.1 ขาดความรู้และความช านาญงาน (Lack Knowledge or Skill) 

1.2 ขาดการจูงใจท่ีเหมาะสม (Improper Motivation) 

1.3 ขาดความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ (Physical or Mental Problem) 

2) องค์ประกอบด้านลักษณะงาน ลักษณะงานท่ีมีข้อบกพร่องและนาไปสู่การเกิด

อุบติัเหตุโดยง่าย ไดแ้ก่ 



 

 

2.1 การขาดมาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสม (Inadequate Work Standards) 

2.2 ขาดการออกแบบและบ ารุงรักษาท่ีดี (Inadequate Design and Maintenance) 

2.3 อุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรในการท างานหมดสภาพ (Normal Wear and Tear) 

2.4 การใชข้องผิดวิธี (Abnormal Usage) 

3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ไดแ้ก่ 

3.1 ระดบัอุณหภูมิ บริเวณสถานท่ีท างาน (Degree Temperature) 

3.2 ความเร็วหรืออตัราเร่งของงาน (Working Speed) 

3.3 ระดบัเสียง (Noise Level) 

3.4 ระดบัแสงสวา่ง (Light Level) 

3.5 อายกุารท างานและประสบการท างาน (Age and Experience) 

3.6 สุขภาพกาย (Physical Health) 

3.7 ขวญัและกาลงัใจ (Work Morale) 

2.1.2 ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ตัวโดมิโนท้ัง 5 ตัว ได้แก่ 

  ล าดบัท่ี 1 บรรพบุรุษและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (Ancestry and Social Environment)ส่ิงแวดลอ้มทาง

สังคมและการประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากอดีตท าใหแ้ต่ละบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาต่าง ๆ กนั 

เช่น ความสะเพร่า ประมาท เลินเล่อ ขาดความคิด ความไตร่ตรองความด้ือดึงดนัทุรัง ความชอบในการเส่ียง

อนัตราย มีความตระหน่ีถ่ีเหนียวเห็นแต่เงิน และลกัษณะอ่ืน ๆ ท่ีถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ์ เป็นตน้ 

 ล าดบัท่ี 2 ความผิดปกติของบุคคล (Fault of Person) สุขภาพจิตและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมเป็นสาเหตุ

ท าให้เกิดความผิดปกติของบุคคล เช่น การปฏิบติังานโดยขาดความยั้งคิดอารมณ์รุนแรงประสาทอ่อนไหว

ง่าย ความต่ืนเตน้ ขาดความรอบคอบ เพิกเฉยละเลยต่อ การกระท าท่ีปลอดภยั เป็นตน้ ซ่ึงความผิดปกติ

เหล่าน้ีจะส่งผลกระทบให้เกิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัและท าให้เคร่ืองจกัรและการท างานตอ้งอยู่ในสภาพ

หรือสภาวะท่ีเป็นอนัตราย 

 
ตารางท่ี 2.1 ล าดับทฤษฏีโดมิโน 
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 ล าดบัท่ี 3 การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั และหรือสภาพเคร่ืองจกัรหรือสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย 

(Unsafe Act Mechanical or Physical Hazard) ตวัอยา่งการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยัของบุคคล เช่น ยนืท างาน

ภายใตข้องหนักท่ีแขวนอยู่ การติดเคร่ืองยนต์โดยไม่แจ้งหรือเตือนชอบหยอกลอ้เล่นถอดเซฟการ์ดของ

เคร่ืองจกัรออก เป็นตน้ ตวัอย่างสภาพเคร่ืองจกัรหรือสภาวะแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย เช่น ขาดเคร่ืองป้องกนั

จุดอนัตราย เสียงดงัเกินไป แสงสวา่งไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่ดี เป็นตน้ ส่ิงท่ีเกิดจากการกระท าท่ีไม่

ปลอดภยัและสภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยั จะเป็นสาเหตุโดยตรงท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ 

 ล าดบัท่ี 4 การเกิดอุบติัเหตุ (Accident) เหตุการณ์ท่ีมีสาเหตุปัจจยัทั้ง 3 ล าดบัมาแลว้ย่อมส่งผลให้เกิด

อุบติัการณ์ เช่น ตกจากท่ีสูง ล่ืนลม้ เดินสะดุด ส่ิงของหล่นจากท่ีสูงวตัถุกระเด็นใส่ กระแทก หนีบ หรือตดั 

เป็นตน้ ซ่ึงอุบติัการณ์เหล่าน้ีอาจจะเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ 

 ล าดบัท่ี 5 การบาดเจ็บ (Injury) ตวัอยา่งการบาดเจ็บท่ีเกิดกบัอวยัวะบางส่วนของร่างกายเช่น กระดูกหกั

หรือแตก เคล็ดขดัยอก แผลฉีกขาด แผลไฟไหม ้ เป็นตน้การบาดเจ็บเหล่าน้ีเป็นผลโดยตรงจากการเกิด

อุบติัเหต ุ

2.2 แนวคิดกจิกรรม Morning Talk 

กิจกรรม Morning Talk เป็นการจดัท าเพื่อส่ือสารในรู้แบบการสนทนาและการส่ือในรูปแบบท่าทางร่วม

ดว้ย การจดั Morning Talk ตอ้งมีผูร่้วมการท ากิจกรรมจะตอ้งประกอบด้วยพนักงานหรือคนงานผูรั้บการ 

Talk และจะมีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ และอาจจะมีวิศวกรรมโยธาประจ าหน้างานร่วมการ

สนทนาในกิจกรรมด้วยและเพื่อให้ผูไ้ด้รับการ Talk มีความเขา้ใจในการรับฟังเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั

ระดบัวิชาชีพตอ้งเตรียมเร่ืองในการ Talk เพือ่ใหพ้นกังานท ากิจกรรมร่วมดว้ยเพื่อก่อใหเ้กิดการเขา้ใจไดม้าก

ยิง่ขึ้น จึงไดท้ าการศึกษาหาวิธีการส าหรับการส่ือสารใหก้บัพนกังานใหมี้ความน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 

โดยเทคนิค 4M1E แบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 5 กลุ่ม ท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
                    1. Man = พนกังาน , ผูรั้บเหมา 
                    2. Machine = เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือต่างๆ 
                    3. Meterial = วตัถุดิบ เช่น เหลก็ ไม ้กระดาษ สารเคมี ก๊าซไวไฟต่างๆ 
                    4. Method = ขั้นตอนวิธีการท างาน 
                    5. Environment = ส่ิงแวดลอ้มท่ีจะกระทบต่อชุมชนและผูป้ฏิบติังาน 

ผมจะขออธิบายความหมายของแต่ละตวัวา่ตอ้งดูอะไรบา้ง โดยมาเร่ิมท่ีอกัษรตวัแรก คือ  
                    1. M. Man คือ ตวัผูป้ฏิบติังาน 
                        1.1 การแต่งกายเส้ือผา้ตอ้งรัดกุม เส้ือแขนยาว กางเกงขายาว(ตอ้งไม่ขาด) การสวมใส่อุปกรณ์ 
PPE ขั้นพื้นฐาน หมวกนิรภยั เส้ือสะทอ้นแสง รองเทา้นิรภยั ส่วนอุปกรณ์ PPE อ่ืนๆ เราก็ดูตามลกัษณะงาน



 

 

วา่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์อะไรเพิ่มอีกไหม เช่น ท างานขอบอาคารก็ตอ้งใส่เขม็ขดันิรภยั (Full Body Harness) เป็น
ตน้ 
                        1.2 สุขภาพร่างกายของพนกังานพร้อมท่ีจะท างานหรือเปล่า พนกังานอาจจะมีปัญหาไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองครอบครัว การเงิน ทะเลาะกบัหวัหนา้งาน ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัน าไปสู่อุบติัเหตุไดห้รือมีโรคประจ าตวั
ท่ีเป็นโรคตอ้งหา้มท างานบางประเภท เช่น โรคหวัใจ ความดนัสูง ลมชกั ซ่ึงเราสามารถเช็คไดจ้ากการพูดคุย
สอบถาม การสังเกตุ และการตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน 
                        1.3 มีความรู้หรือประสบการณ์ในลกัษณะงานท่ีท า และตอ้งผา่นการอบรมตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เช่น งานไฟฟ้า งานท่ีอบัอากาศ งานผูใ้หส้ัญญาณเครน ฯลฯ เป็นตน้ 

                    2. M. Machine คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองมือต่างๆ 
                        2.1 เคร่ืองจกัรหนกั เช่น Tower Crane Mobile Crane รถแบคโฮ ฯลฯ ตอ้งมีการตรวจสอบ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไวแ้ละตอ้งมีวิศวกรเซ็นตรั์บรอง และตวัเคร่ืองจกัรเราตอ้งตรวจสอบทุกคร้ังก่อนการ
ใชง้าน 
                        2.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวา่น เคร่ืองตดั หินเจียร ปลัก๊พ่วง ตอ้งตรวจสอบประจ าเดือนและ
ก่อนการใชง้าน เช่น ตรวจสอบสายไฟฉนวนไม่ช ารุด ไม่มีรอยการขาดของสายไฟ จุดต่อสายไฟตอ้งแน่น 
เตา้รับ-เตา้เสียบตอ้งแน่น ไม่แตกร้าว ไม่มีรอยไหม ้ตอ้งมีสายดิน อุปกรณ์ท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟชัว่คราวตอ้งมี 
ELCB อุปกรณ์หินเจียร เคร่ืองตดั หา้มถอดการ์ดป้องกนัโดยเด็ดขาด และตอ้งใชใ้บให้ถูกกบัประเภทของ
งานและหา้มใชใ้บตดัท่ีมีรอบการท างานนอ้ยกวา่ตวัเคร่ืองโดยเด็ดขาด 
                        2.3 เคร่ืองมือต่างๆ เช่น คอ้น ไขควง เล่ือย ถา้มีการท างานบนท่ีสูง ตอ้งผกูอุปกรณ์ช้ินนั้นไว้
ดว้ยเชือกท่ีขอ้มือดว้ย เพื่อป้องกนัอุปกรณ์หลุดมือ ร่วงหล่นลงมาโดนพนกังานดา้นล่าง 

3. M. Material คือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นการท างาน 
                        3.1 เราตอ้งแยกประเภทวสัดุ วา่เรามีวสัดุอุปกรณ์อะไรบา้ง วสัดุช้ินไหนมีอนัตราย วสัดุช้ิน
ไหนโดนน ้าแลว้เสียหาย วสัดุช้ินไหนเส่ียงต่อการสูญหาย ก็ตอ้งมีการระมดัวงัเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
                        3.2  เม่ือเราแยกประเภทวสัดุ เราก็ตอ้งมาดูเร่ืองวิธีการจดัเก็บ เช่น สารเคมีไวไฟ ตอ้งเก็บใน
พื้นท่ีปิดซ่ึงสามารถเขา้ไปไดเ้ฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง พอ้มกบัติดตั้งอุปกรณ์เซฟต้ี เมือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
สารเคมีร่ัวไหล ไดแ้ก่ ถงัดบัเพลิง ถงัทราย อ่างลา้งหนา้ลา้งมือฉุกเฉิน เป็นตน้ 
                        3.3  ตอ้งจดัใหมี้ทางเดินท่ีสะดวกในการเคล่ือนยา้ยวสัดุแต่ละชนิด และตอ้งจดัระเบียบวสัดุ
ใหเ้รียบร้อย ไม่มีของวางขวางเกะกะทางเดิน ซ่ึงอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุได้ 

                    4. M. Method คือ การจดัท าขั้นตอนการท างาน เพื่อท่ีจะไดน้ าขั้นตอนการท างานนั้นมาวิเคราะห์ 
เพื่อน าไปสู่มาตราการในการควบคุมป้องกนัอนัตราย ท่ีจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและสุขอนามยั
ของผูป้ฏิบติังาน 



 

 

5. E. Environment คือ ส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นเร่ืองแสงสวา่ง เสียง ความร้อน ฝุ่ น สภาพพื้นท่ีการ
ท างาน ตอ้งไม่เป็นอุปสรรคในการท างาน และสุดทา้ยตอ้งไม่กระทบกบัชุมชนโดยรอบบริเวณโดยรอบและ
สถานท่ีใกลเ้คียงบริเวณก่อสร้าง เป็นตน้ 

ก่อนเร่ิมการท างานของพนกังานในทุกเช้าเราไดมี้การจดักิจกรรม Morning Talk ขึ้นให้กบัพนักงาน

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเร่ิมงานทุกวนั เพื่อเป็นการส่ือสารใน

องคก์รหรือทีมเพื่อการท างานให้เกิดความปลอดภยัจากการท างานและหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการท างานแต่

ละวนัก็จะสามารถร่วมกันคน้หาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 5 

ขั้นตอนการท ากิจกรรม Morning Talk มีดงัตอ่ไปน้ี 

1. การกล่าวทกัทายพนกังานใหเ้กิดความน่าสนใจและเป็นมิตร   

2. เช็คจ านวนพนกังานท่ีขาด ลา ป่วย และสรุปจ านวนพนกังานท่ีท างานในวนันั้นๆ 

3. พูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในการท างานแต่ละวนั พร้อมแนวทางแกไ้ข   

4. พูดคุยเร่ืองเป้าหมายในการท างานตามแผนงานท่ีเตรียมไว ้ 

5. สอนงานเพื่อสร้างความตระหนกัในการท างานใหเ้กิดความปลอดภยัและแจง้ข่าวสารเบ้ืองตน้   

2.3 ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 
   ความปลอดภยัในการท างาน คือ สภาพที่ปลอดภยัจากอุบตัิภยัต่างๆอนัจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิต 
หรือทรัพยสิ์นในขณะที่ปฏิบตัิงาน  ซ่ึงก็คือ สภาพการท างานที่ถูกตอ้งโดยปราศจาก "อุบตัิเหตุ" ในการ
ท างานนั่นเอง 
      อุบติัเหตุ คือ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมายและเม่ือเกิดขึ้นแลว้จะมีผลกระทบกระเทือน
ต่อการท างาน ท าให้ทรัพยสิ์นเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บ การเกิดอุบติัเหตุนั้นมกัจะมีตวัการท่ี
ส าคญัอยู่ 3 ประการ คือ 
    1) ตวับุคคล คือ ผูป้ระกอบการงานในหน้าที่ต่างๆ และเป็นสาเหตุหลกัท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ      
    2) ส่ิงแวดลอ้ม  คือ ตวัองค์กรหรือโรงงานที่บุคคลนั้นท างานอยู่  
    3) เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร คือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน 
สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ คือ 
1. สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัในการท างาน อนัได้แก่ 
    1.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ในการท างานท่ีช ารุดหรือเส่ือมคุณภาพ  
    1.2 พื้นท่ีท างานสกปรกหรือเต็มไปดว้ยเศษวสัดุ น ้าหรือน ้ามนั 
    1.3 ส่วนท่ีเป็นอนัตรายหรือส่วนเคล่ือนไหวของเคร่ืองจกัรไม่มีท่ีก าบงัหรือป้องกนัอนัตราย  
    1.4 การวางผงัไม่ถูกตอ้ง การจดัเก็บส่ิงของไม่เป็นระเบียบ 
    1.5 สภาพการท างานไม่ปลอดภยั เช่น เสียงดงั อากาศร้อน มีฝุ่ นละออง  



 

 

2. การกระท าท่ีไม่ปลอดภยัเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีก่อให้เกิดอุบติัเหตุ คิดเป็น 85% ของการเกิดอุบติัเหตุ
ทั้งหมด การกระท าท่ีไม่ปลอดภยั ไดแ้ก่ 
    2.1 การกระท าท่ีขาดความรู้ ไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน 
    2.2 ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย 
    2.3 การมีนิสัยชอบเส่ียง หรือเจตนาหลีกเล่ียงเพื่อความสะดวกสบาย  
    2.4 การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบความปลอดภยัในการท างาน  
    2.5 การท างานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล  
    2.6 ใช้เคร่ืองมือไม่เหมาะสมหรือผิดประเภท  
    2.7 การท างานโดยสภาพร่างกายหรือจิตใจไม่ปกติ 
    2.8 ความรีบร้อนเพราะงานตอ้งการความรวดเร็ว  
การป้องกันอุบติัเหตุ มีหลกัการหรือวิธีโดยแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์คือ   
1. การป้องกนัก่อนการเกิดอุบติัเหตุ คือการป้องกันหรือมีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ 
โดยมีหลกัการต่างๆ เช่น 

1.1 หลกัการ 5 ส. สู่การป้องกนัอุบติัเหตุ เช่น 
1.1.1 สะสาง หมายถึงการแยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้ 
1.1.2 สะดวก หมายถึงการจดัการ จดัเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่  
1.1.3 สะอาด หมายถึงการท าความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ สถานท่ีก่อนและหลงัการ
ใช้งาน 
1.1.4 สุขลกัษณะ หมายถึงผูป้ฏิบติังานตอ้งรักษาสุขอนามยัของตวัเอง เคร่ืองมือ และสถานท่ี 
1.1.5 สร้างนิสัย หมายถึงการสร้างนิสัยท่ีดี 

    1.2 กฎ 5 รู้ มีดงัน้ี          
          1.2.1 รู้ งานท่ีปฏิบติัว่ามีอนัตรายอย่างไร มีขั้นตอนการท างานอย่างไร 
          1.2.2 รู้ การเลือกใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 
          1.2.3 รู้ วิธีการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  
          1.2.4 รู้ ขอ้จ ากัดการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  
          1.2.5 รู้ วิธีการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์  
    1.3 ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
2. การป้องกนัขณะเกิดอุบติัเหตุ หมายถึงการเตรียมตวัล่วงหน้า เป็นการลดอนัตรายให้น้อยลงหรือไม่
เกิดอนัตรายเลย มีหลกัการดงัน้ีคือ 
     2.1 การใช้อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลเพื่อป้องกนัอวยัวะของร่างกาย ดงัน้ี 
           2.1.1 หมวกนิรภยั 
           2.1.2 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ดวงตา 



 

 

           2.1.3 อุปกรณ์ลดเสียง ป้องกนัหู 
           2.1.4 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ 
           2.1.5 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย แขนขา 
           2.1.6 อุปกรณ์ป้องกันมือ 
           2.1.7 อุปกรณ์ป้องกันเทา้ 
    2.2 การปฏิบติังานโดยใช้การ์ดเคร่ืองจกัร 
           2.2.1 การ์ดเคร่ืองกลึง 
           2.2.2 การ์ดเคร่ืองเจียร์  
           2.2.3 การ์ดปิดส่วนท่ีหมุนของเคร่ืองจกัร เช่น ฟันเฟือง  
3. การป้องกนัหลงัการเกิดอุบติัเหตุ คือการป้องกันไม่ให้เกิดอุบติัเหตุซ ้าซ้อนขึ้น หรือมีการลดอนัตราย
ท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

3.1 การอพยพ การขนยา้ย หลงัการเกิดอุบติัเหตุขึ้นจะมีการตกใจ ต่ืนกลวั ดงันั้นควรมีการวาง
แผนการอพยพ หรือการขนยา้ยผูป่้วยอย่างถูกวิธี  
     3.2 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เพื่อลดอนัตรายให้น้อยลง เช่น การห้ามเลือด การผายปอด 
     3.3 การส ารวจความเสียหายหลงัการเกิดอุบติัเหตุ เช่น ผูบ้าดเจ็บ สถานท่ี 
ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการรักษาความปลอดภยัในการท างาน  ประกอบด้วย 
     1. เคร่ืองแต่งกาย และแบบฟอร์มท่ีเหมาะสมของผูป้ฏิบติังาน อาทิ ชนิดและแบบของเส้ือผา้ ทรงผม 
ถุงมือ รองเทา้ แว่นตานิรภยั การสวมเคร่ืองประดบัและอ่ืนๆมีความถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใด  
     2. อาคารโรงงาน พิจารณาในดา้นวสัดุท่ีใช้ก่อสร้างอาคารมีความทนไฟเพียงใด ทนต่อการผุกร่อน
และมีอายุงานเท่าใดการออกแบบและการติดตั้งไฟฟ้า ระบบท่อลมอดั ท่อน ้า ท่อไอน ้าหรือท่ออ่ืนๆมี
ความปลอดภยัเพียงใดสภาพพื้นโรงงานมีความคงทนและสะอาดเรียบร้อยเพียงใด 
     3.เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกล มีการป้องกนัอนัตรายไว้เพียงใด และมีการจดัวางไวที้่ต าแหน่งท่ีเหมาะสม
เพียงใด 
     4. ท าความสะอาดเรียบร้อย ตรวจสอบสภาพความพร้อม และวินัยของพนักงานท าความสะอาด
ประจ าโรงงาน 
     5. แสงสว่างภายในโรงงาน พิจารณาในดา้นต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของระบบโครมไฟฟ้า เพื่อให้
ความเขม้ส่องสว่างบนโต๊ะท างานท่ีเพียงพอและไม่เกิดเงาหรือแสงสะทอ้น รวมทั้งการเลือกชนิดของ
หลอดไฟท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างาน 
     6. การระบายอากาศ พิจารณาของการไหลเวียนอากาศเขา้ออกจากบริเวณท างาน รวมทั้งคุณภาพของ
อากาศดว้ย อาทิ ความช้ืนสัมพทัธ์อุณหภูมิอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง กล่ินควนัพิษท่ีมีอยู่ในอากาศนั้น 
     7. ระบบการจดัเก็บและการดูแลควบคุมวสัดุ มีการแยกประเภทของวสัดุออกตามประเภทหรือไม่ 
อาทิ เป็นประเภทโลหะ สารไวไฟ สารพิษ สารเคมีพิเศษต่างๆ รวมทั้งการก าจดัเศษวสัดุท่ีเลิกใช้แลว้



 

 

อย่างใดบา้ง 
     8. ระบบฉุกเฉิน อาทิ การปฐมพยาบาล การดบัเพลิง ทางหนีไฟ ทางออกฉุกเฉิน เคร่ืองช่วยชีวิต 
เคร่ืองขยายเสียง ระบบสัญญาณเตือนภยั ระบบส่ือสารภายในและภายนอก การช่วยเหลือและการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้  
 
 

http://www.thaipurchasing.com/category/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A2


บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 
3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 

บริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

ในโครงการก่อสร้างสายพฒันาคูน ้ าริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน2 ระยะทางการก่อสร้าง ช่วงกม. 10 + 
700.000 ถึง กม. 28 + 030.000  

ตั้งอยูเ่ลขท่ี 68/12  อาคารซีอีซี  ชั้น 6  ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร  กรุงเทพฯ  

รหสัไปรษณีย ์ 10900  โทรศพัท ์ 02-589-8888-9 ต่อ 511  มือถือ 064-306-9354   
 

3.2 โครงสร้างองค์กร 

 
ตารางท่ี 3.1 โครงสร้างองค์กร 

 

3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
ต าแหน่งและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ท่ีทางบริษัท ซีวิล เอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) เสนอให้กับ

โครงงานสหกิจศึกษาและจากการปฏิบติังานจริงนั้นมีดงัต่อไปน้ี 

ต าแหน่งงาน : นกัศึกษาฝึกสหกิจศึกษาต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั  
แผนก : ความปลอดภยั 
วัน-เวลาที่ปฏิบัติงาน : จนัทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น. 
มีลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายดงัต่อไปน้ี 

วศิวกรรมโครงการ

วศิวกรรมโยธา 1 วศิวกรรมโยธา 2 วศิวกรรมสนาม ทีมส ารวจ

โฟร์แมน

เสมียน

จป.วชิาชีพ

นศ.จป.วชิาชีพ



3.3.1. อพัเดทป้ายสถิติความปลอดภยัประจ าวนั  
3.3.2. ตรวจความปลอดภยัประจ าวนัและอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล  
3.3.3. ท ารายงานความปลอดภยัประจ าวนั   
3.3.4. ตรวจเช็คเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร   
3.3.5. อบรมพนกังานใหม่ (เฉพาะพนกังานท่ีรับเขา้ใหม่)  
3.3.6. อพัเดทบอร์ดข่าวสารความปลอดภยั  
3.3.7. ตรวจ Site walk และประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั  
3.3.8. อพัเดทกฎหมายใหม่ประจ าเดือน (แหล่งท่ีมาของกฎหมายใหม่จาก www.siamsafety.com ) 

 
3.4  ช่ือต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

นางสาวกณัณภทัร ชูช่วย ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัวิชาชีพ 
ติดต่อโทร  064-306-9354 
 

3.5  ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่วนัท่ี 17 มกราคม ถึง วนัท่ี 
6 พฤษภาคม 2565 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
  
3.6 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

       ตารางท่ี 3.1 Gantt Chart แสดงการด าเนินการโครงงาน การประเมินผลกิจกรรม Morning talk ของ
พนกังานบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
เดือน 

หมายเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ศึกษาขอ้มูลและปัญหาในการจดัท าโครงงาน            

2. การส ารวจกลุ่มประชากรในการท าโครงงาน        

3. วางแผนการด าเนินโครงงาน       

4. เร่ิมการด าเนินโครงงานในการท ากิจกรรม       

5. เก็บรวบรวมขอ้มูลในการด าเนินโครงงาน       

6. สรุปผลของการท าโครงงาน       

 

 



3.7 สรุปรายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน) โดยได้
จดัท ากิจกรรม Morning Talk ใหก้บัพนกังานเป็นเวลา 3 วนั/อาทิตย ์ คือ วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ ไดท้ า
การพูดคุยก่อนพนกังานเร่ิมงานในตอนเชา้โดยจะใชเ้วลาในการท าการ Talk พนกังานประมาณ 10-15 นาที 
ตามความเหมาะสมและไดมี้เน้ือหาในการส่ือสารใหพ้นกังานไดป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 1)  เร่ืองกายแต่งกายในพื้นท่ีก่อสร้างให้ถูกระเบียบ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล
อย่างเหมาะสม เช่น การแต่งกายท่ีถูกระเบียบตามโครงการจะประกอบดว้ย หมวกนิรภยัท่ีมีสายรัดคางไม่มี
รอยแตก การสวมใส่เส้ือสะทอ้นแสงตลอดระยะเวลาในการท างาน การสวมใส่รองเทา้หุ้มส้นหรือรองเทา้
หวัเหลก็ตามลกัษณะงานในการป้องกนัการเตะหรือของตกใส่เทา้และถุงมือในการท างานชนิดต่างๆ เช่น ถุง
มือผา้ ถุงมือกนัไฟในงานเช่ือม เป็นตน้ 

2) การปิดจราจร จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ รับทราบและมีทีมปิดจราจรเขา้มาปิดเบ่ียงจราจรทุกคร้ัง คือ
จะเป็นการท างานในพื้นท่ีท่ีใกลผ้ิวจราจรท่ีจะตอ้งท าการปิดเลนจราจรบนผิวถนนทุกคร้ังให้แจง้ทาง จป.
วิชาชีพทุกคร้ังโดยจะมีการจดัทีมปิดจราจรเขา้ไปท าการปิดและอ านวยความปลอดภยับนผิวจราจร   

3) การรักษาความสะอาดในพื้นท่ีโครงการระหว่างวนัและหลงัเลิกงานทุกวนั เช่น ในพื้นท่ีงานก่อสร้าง
ของโครงการมีบริษทั บา้นเรือนของชาวบา้นอยู่บริเวณหน้างานจึงตอ้งขอความร่วมมือในการให้ทุกคน
ช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณพื้นท่ีจุดท างานของพนกังานให้มีความสะอาดเรียบร้อยและไดจ้ดัท่ีทิ้งขยะ
ไวใ้หก้บัพนกังานอยูท่ี่โรงทิ้งขยะหนา้บริษทั 

4) มาตรการโควิด-19 และขอความร่วมมือให้มีการตรวจ ATK เป็นระยะเพื่อตรวจสุขภาพของตนเอง 
เช่น ในช่วงท่ีพนักงานและผูรั้บเหมาหยุดยาวกับบา้นในช่วงต่างจงัหวดัจะตอ้งตรวจ ATK ก่อนกลบัมา
ปฏิบติังานเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย 

5) การท างานกับเคร่ืองจกัร จะตอ้งไม่อยู่ในรัศมีท่ีเคร่ืองจกัรหมุนระหว่างท างาน  เช่นพนักงานหรือ
ผูรั้บเหมาท่ีไดท้ างานท่ีมีเคร่ืองจกัรท างานร่วมดว้ยจะตอ้งให้พนกังานหรือผูรั้บเหมาระมดัระวงัในรัศมีของ
เคร่ืองจกัรท่ีก าลงัท างานอยู ่  

6) การใชไ้ฟฟ้า ตอ้งตรวจสอบสายไฟ อุปกรณ์เคร่ืองมือให้เรียบร้อยและหา้มใชส้ายทองแดงต่อตรงกบั
ตูไ้ฟ เช่นการตรวจสอบในเร่ืองของสายไฟว่ามีการช ารุดหรือไม่ปลัก๊ตวัผูต้อ้งไดม้าตรฐานหรือเป็นเพาเวอร์
ปลัก๊ในการต่อกบัตูไ้ฟ อุปกรณ์เคร่ืองมือตอ้งไม่ตดัปลัก๊ตวัผูอ้อกเหลือแต่สายทองแดงหากพบเจอจะมีการ
สั่งใหห้ยดุการท างานโดยทนัทีและใหด้ าเนินการแกไ้ข  

 
โดยใชเ้น้ือหาทั้ง 6 เร่ืองน้ีในการท ากิจกรรมตลอดจนครบ 1 เดือนตามท่ีไดก้ าหนดวางแผนเอาไว ้และ

ได้มีการทดสอบความรู้ก่อนและหลังในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยของ



พนกังานท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของการจดัท ากิจกรรม Morning Talk ของพนกังานบริษทัซีวิล เอนจีเนีย
ริง จ ากดั (มหาชน) 

 

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน บริษัทซีวิล เอนจีเนียริง 

จ ากดั (มหาชน) 

             ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ จ านวน 10 ขอ้ แบบสัมภาษณ์ส่วนน้ีมีลกัษณะขอ้ค าถามชนิดปรนยั มีค าตอบ
ให้เเลือกตอบ 2 ค  าตอบ ให้เลือกตอบเพียง 1 ขอ้ คือ ใช่ ไม่ใช่ แต่ละขอ้คะแนนของค าตอบมี 2 ค่า โดยตอบ
ถูกตอ้งให ้1 คะแนน ตอบผิดให ้ 0 คะแนน  
              แลว้น าคะแนนท่ีไดจ้ากทุกขอ้มารวมกนั แปลผลโดยใชเ้กณฑก์ารจดัล าดบัคะแนนดว้ยวิธีการของ 
เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom, 2001)  ซ่ึงแบ่งช่วงการให้คะแนนออกเป็น 3 ระดับ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ดงัน้ี 
ระดบัความรู้ต ่า  หมายถึง ไดค้ะแนนต ่ากวา่ ร้อยละ 60     (ต ่ากวา่ 6 คะแนน) 
ระดบัความรู้ปานกลาง   หมายถึง ไดค้ะแนนระหวา่ง ร้อยละ 60 - 79    (6-7 คะแนน) 
ระดบัความรู้สูง หมายถึง ไดค้ะแนน ร้อยละ 80       (8-10  คะแนน)  

 
      
 



ตารางท่ี 3.2 แผนการด าเนินงานระหว่างปฏิบัติงานสหกจิศึกษา

เร่ือง  ประจ าปี 2565 ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

1.กิจกรรม Morning Talk พนกังาน ( 3วนั/อาทิตย ์) 

วนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์  
แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     

2.ตรวจความปลอดภยัอุปกรณ์เคร่ืองมือ  แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     

3.อพัเดทบอร์ดข่าวสารความปลอดภยัประจ าเดือน  
 

แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     

4.การอบรมความปลอดภยัพนกังานเขา้ใหม่ แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     

5.อพัเดทสถิติความปลอดภยัประจ าวนั แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     

6.ตรวจความปลอดภยัอุปกรณ์ PPE แผนงาน     จป.วิชาชีพ ติดบอร์ด / Morning talk 

ปฏิบัติ     



 

 

 

การปฏิบัติงานสหกจิศึกษาท่ีได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้ 

 1) ตรวจอุปกรณ์ PPE ในการท างาน เช่น หมวกนิรภยั เส้ือสะทอ้นแสง รองเทา้หุ้มส้น/รองเทา้ Safety และ
การสวมใส่กางเกงขายาวท่ีไม่ขาด เป็นตน้ 

 2) ตรวจอุปกรณ์เคร่ืองมือ เพื่อตรวจสภาพของอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน เช่น อุปกรณ์ตูเ้ช่ือม ปลัก๊ไฟ ตู้
จ่ายไฟ ลูกหมู (เคร่ืองเจียร์) เคร่ืองตดัเหลก็ เคร่ืองดดัเหลก็และสวา่นมือ เป็นตน้ 
 3) อพัเดทบอร์ดข่าวสารความปลอดภยัประจ าเดือน เป็นการใชอิ้นโฟกราฟิก เช่น อพัเดทสถานการณ์โรค
โควิด -19 วิธีการป้องกนัและแนวทางการเขา้รับการรักษาหากพบว่าติดเช้ือ ข่าวอุบติัเหตุในงานก่อสร้าง 
และเบอร์โทรฉุกเฉินในช่วงเทศกาลวนัหยดุสงกานต ์เป็นตน้ 
 4) การอบรมความปลอดภยัพนกังานเขา้ใหม่ เช่น ให้พนกังานท่ีรับสมคัรเขา้มาใหม่จะตอ้งไดรั้บการอบรม
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มตามท่ีกฎหมายก าหนด จะอบรมในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
นโยบายขององคก์ร กฎระเบียบการปฏิบติัในเขตก่อสร้าง การอ่านป้ายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัและการใช้
เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 
 5) อพัเดทสถิติความปลอดภยัประจ าวนั เช่น เป็นการอพัเดทวนัท่ีท างานทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมโครงการและการ
อพัเดทสถิติการเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ 
 6) ตรวจ Site walk และประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั เช่น การตรวจความปลอดภยัประจ าเดือนโดย
จะมีการตรวจในเร่ืองความปลอดภัยว่าในพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการมีปัญหาในด้านความปลอดภัย
อะไรบา้งและน าเขา้ไปรายงานในท่ีประชุมเพื่อแจง้ให้กบัวิศวกรรมโครงการไดรั้บทราบถึงปัญหาและหา
วิธีการแกไ้ข 
7) อพัเดทกฎหมายใหม่ประจ าเดือน เช่น เป็นการอพัเดทกฎหมายท่ีออกใหม่ทั้งหมดและน ามาจดัเก็บใน
ฐานขอ้มูลของงานความปลอดภยัและหาดูวา่มีกฎหมายอะไรท่ีเก่ียวขอ้งในงานก่อสร้างของเราบา้ง 
(แหล่งท่ีมาของกฎหมายใหม่จาก www.siamsafety.com ) 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ืองการประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนกังานบริษทัซีวิล เอน
จีเนียริง จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงปัญหาคือการท างานของพนกังานโดยไม่มีความปลอดภยัในการท างานและขาด
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและมกัเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ท าใหเ้กิดผลกระทบต่องานท่ีล่าชา้ 
จึงท ากิจกรรมน้ีเพื่อให้ความรู้กบัพนักงานได้เกิดความตระหนักในดา้นความปลอดภยัและท าให้เกิดการ
ตระหนกัในการเปล่ียนแปลงในการสวมใส่อุปกรณ์ปลอดภยักบัพนกังานและผูรั้บเหมา 

4.1 สภาพพื้นท่ีการท างานท่ัวไป 

 

รูปท่ี 4.1 สถานท่ีท างานหนา้งานจริง 

 จากรูปแสดงให้เห็นว่าคนงานไม่ไดมี้การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลจากการท างานซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายในการใชเ้คร่ืองมือได ้



 

 

 

รูปท่ี 4.2 สภาพบริเวณหนา้งานของคูน ้าริมถนน 

 

รูปท่ี 4.3 สภาพของการท างานของพนกังานก าลงัดดัเหลก็เพื่อท าการผกูเหลก็และท าการเทคาน 

 

 

 

 



 

 

4.2 การด าเนินการท ากจิกรรม 

4.2.1 การเกบ็ข้อมูลก่อนท ากิจกรรม 

 

       รูปท่ี 4.4 การท างานท่ีไม่มีการสวมใส่เส้ือสะทอ้นแสงและหมวกนิรภยั 

 

         รูปท่ี 4.5 การท างานท่ีไม่มีการสวมใส่รองเทา้หุม้ส้นหรือรองเทา้หวัเหลก็ 

 

                                   รูปท่ี 4.6 การ Safety talk กบัคนงานก่อนเร่ิมท างานในช่วงเชา้ 



 

 

4.2.2 การเกบ็ข้อมูลหลงัท ากิจกรรม 

 โดยสังเกตวา่การท ากิจกรรมคนงานมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล(PPE)ตลอดการท างาน 

 

รูปท่ี 4.7 การท ากิจกรรม Morning Talk ในเร่ืองของการรักษาความสะอาดและการปิดเบ่ียงจราจร  

 

    รูปท่ี 4.8 การท ากิจกรรม Morning Talk ในเร่ืองของการแต่งกายของผูรั้บเหมาและการท างานกบัเคร่ืองมือ  

 

รูปท่ี 4.9 การท ากิจกรรม Morning Talk ในเร่ืองของการท างานกบัเคร่ืองจกัร  



 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์แบบทดสอบความรู้ในกจิกรรม    

     4.3.1 ข้อมูลท่ัวไป  

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 88.23 และเพศหญิง ร้อยละ 11.77 และส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี ร้อย
ละ 64.70 รองลงมา คือ อาย ุ18-24 ปี 17.65 และอาย ุ40-55 ปี ร้อยละ 17.65 ตามล าดบั 
 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน 

(n = 17) 

ร้อยละ 

เพศ 

         ชาย  
         หญิง 

 
15 
2 

 

88.23 

11.77 

อายุ  

         18-24 ปี 
         25-35 ปี 
         40-55 ปี 

 
3 

11 
3 

 

17.65 

64.70 

17.65 

 

     4.3.2 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จ ากัด (มหาชน) 

(หลงัการท ากจิกรรม  Morning Talk ) 

  พนักงานในภาพรวมมีความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างานระดบัความรู้ปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 47.06 รองลงมา พนกังานมีระดบัความรู้สูง คิดเป็นร้อยละ 29.41 และพนกังานมีระดบัความรู้ต ่า คิด
เป็นร้อยละ 23.53 ตามล าดบั 
         เม่ือพิจารณารายขอ้ของการทดสอบความรู้เก่ียวกับความปลอดภยัในการท างาน จ านวน 10 ขอ้ 
ขอ้ความรู้ท่ีตอบถูกมากท่ีสุด คือ พนกังานส่วนใหญ่มีความรู้ในเร่ืองสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสง
สว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
จะตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั รองเทา้เซฟต้ี เส้ือสะทอ้นแสง เป็นตน้ และป้ายสัญลกัษณ์รูปใบหน้าคน
สวมหมวก หมายถึง การหา้มสวมหมวกนิรภยัน าไปใชบ้ริเวณท างาน 
       ขอ้ความรู้ท่ีตอบผิดมากท่ีสุด คือ พนักงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ใน เร่ืองอุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสวมใส่อวยัวะต่าง ๆเพื่อป้องกนัอนัตราย  แว่นสายตาหรือแว่นกนัแดดเป็น
แว่นตาท่ีสามารถทนต่อแรงกระแทกหรือป้องกนัเศษวสัดุกระเด็นเขา้ตาไดดี้กว่าแว่นตานิรภยั และการสวม
รองเทา้หัวโลหะหรือหัวเหล็กสามารถป้องกนัเทา้และน้ิวเทา้จาก วตัถุหล่นทบัหรือการถูกกระแทกได ้ดงั
ตารางท่ี 4.3 



 

 

ตารางท่ี 4.1  ระดับความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน 

ระดับความรู้ 
จ านวน 

(n = 17) 

ร้อยละ 

 

ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน 
          ความรู้ระดบัสูง 
          ความรู้ระดบัปานกลาง  
          ความรู้ระดบัต ่า 
 

 
5 
8 
4 

 
29.41 
47.06 
23.53 

 

ตารางท่ี 4.2  การทดสอบความรู้ก่อนการท ากจิกรรมเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน  

ข้อค าถาม 
จ านวนท่ีตอบถูก 

(n = 17) 
ร้อยละ แปลผล 

1. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสวมใส่อวยัวะต่าง 
ๆเพื่อป้องกนัอนัตราย 

4 23.53 
ต ่า 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลจะตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั 
รองเทา้เซฟต้ี เส้ือสะทอ้นแสง เป็นตน้ 

5 29.41 
ต ่า 

3. ท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งจะเป็นสาเหตทุ าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการ
ท างานหรือโรคจากการท างานได ้

2 11.76 
ต ่า 

4. การไม่สวมถุงมือป้องกนัอนัตรายขณะปฏิบติังานอาจท าให้เกิดอุบติัเหต ุ
จากวสัดุมีคมได ้

4 23.53 
ต ่า 

5.การท างานท่ีปลอดภยั ท าให้มีโอกาสและความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บ
อนัตรายจากการท างานและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัพนกังานและส่งผล
โดยตรงต่อบริษทั 

4 23.53 
 
ต ่า 

6. ป้ายสัญลกัษณ์รูปใบหนา้คนสวมหมวก หมายถึง การห้ามสวมหมวก
นิรภยัน าไปใชบ้ริเวณท างาน 

5 29.41 ต ่า 

7.สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็น
ส่ิงท่ีไม่จ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

2 11.76 ต ่า 

8.วิธีการยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของอยา่งถูกตอ้ง ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยยกส่ิงของ
ท่ีมีน ้าหนกัมากแทนการยกดว้ยแรงคน 

4 23.53 ต ่า 

9. แว่นสายตาหรือแว่นกนัแดดเป็นแว่นตาท่ีสามารถทนต่อแรงกระแทกหรือ
ป้องกนัเศษวสัดุกระเด็นเขา้ตาไดดี้กว่าแว่นตานิรภยั 

5 29.41 ต ่า 

10. การสวมรองเทา้หวัโลหะหรือหวัเหลก็สามารถป้องกนัเทา้และน้ิวเทา้จาก
วตัถุหล่นทบัหรือการถูกกระแทกได ้

5 29.41 ต ่า 



 

 

ตารางท่ี 4.3  การทดสอบความรู้หลงัการท ากจิกรรมเร่ืองความปลอดภัยในการท างาน 

ข้อค าถาม 

จ านวนที่ตอบ

ถูก 

(n = 17) 

ร้อยละ แปลผล 

1. อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล หมายถึง อุปกรณ์ท่ีสวมใส่อวยัวะต่าง ๆ
เพื่อป้องกนัอนัตราย 

12 70.59 ปานกลาง 

2. การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลจะตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั 
รองเทา้เซฟต้ี เส้ือสะทอ้นแสง เป็นตน้ 

14 82.35 สูง 

3. ท่าทางการท างานท่ีไม่ถูกตอ้งจะเป็นสาเหตทุ าใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการท างาน
หรือโรคจากการท างานได ้

13 76.47 ปานกลาง 

4. การไม่สวมถุงมือป้องกนัอนัตรายขณะปฏิบติังานอาจท าให้เกิดอุบติัเหต ุ
จากวสัดุมีคมได ้ 

14 82.35 สูง 

5.การท างานท่ีปลอดภยั ท าให้มีโอกาสและความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บอนัตราย
จากการท างานและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัพนกังานและส่งผลโดยตรงต่อ
บริษทั  

13 76.47 ปานกลาง 

6.ป้ายสัญลกัษณ์รูปใบหนา้คนสวมหมวก หมายถึง การห้ามสวมหมวกนิรภยั
น าไปใชบ้ริเวณท างาน 

14 82.35 
สูง  

7.สภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นส่ิงท่ี
ไม่จ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 

15 88.24 
สูง  

8.วิธีการยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของอยา่งถูกตอ้ง ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยยกส่ิงของท่ีมี
น ้าหนกัมากแทนการยกดว้ยแรงคน 

14 82.35 
สูง  

9. แว่นสายตาหรือแว่นกนัแดดเป็นแว่นตาท่ีสามารถทนต่อแรงกระแทกหรือ
ป้องกนัเศษวสัดุกระเด็นเขา้ตาไดดี้กว่าแว่นตานิรภยั  12 70.59 ปานกลาง 

10. การสวมรองเทา้หวัโลหะหรือหวัเหลก็สามารถป้องกนัเทา้และน้ิวเทา้จาก 
วตัถุหล่นทบัหรือการถูกกระแทกได ้ 13 76.47 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ   ระดบัความรู้ต ่า หมายถึง ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ ร้อยละ 60      
 ระดบัความรู้ปานกลาง   หมายถึง ไดค้ะแนนระหวา่ง ร้อยละ 60 - 79.99   
 ระดบัความรู้สูง หมายถึง ไดค้ะแนนมากกวา่ ร้อยละ 80     
 

 
  

 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลังจากท่ีได้มีการด าเนินงาน จดัท ำโครงงำนกำรประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของ
พนกังำนบริษทัซีวิล เอนจีเนียริง จ ำกดั (มหำชน) โดยปัญหำเกิดจำกกำรท ำงำนของพนกังำนโดยไม่มีควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำนและขำดกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลและมกัเกิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำน ท ำ
ให้เกิดผลกระทบต่องำนท่ีล่ำช้ำ จึงท ำกิจกรรมน้ีเพื่อให้ควำมรู้กับพนักงำนได้เกิดควำมตระหนักในดำ้น
ควำมปลอดภยัและท ำให้เกิดกำรตระหนกัในกำรเปล่ียนแปลงในกำรสวมใส่อุปกรณ์ปลอดภยักบัพนักงำน
และผูรั้บเหมำหลงัจำกท่ีได้ท ำโครงงำนดังกล่ำวนั้นไดพ้บกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีขึ้นโดยสำมำรถ
สรุปผลของโครงงำนไดด้งัน้ี  

1. พนักงำนและผูรั้บเหมำได้รับควำมรู้จำกกำรท ำกิจกรรม Morning talk และกำรท ำงำนท่ี
ปลอดภยัมำกยิง่ขึ้น 

2. พนักงำนและผูรั้บเหมำไดมี้ควำมตระหนักในกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลมำก
ขึ้น 

3. พนักงำนและผูรั้บเหมำได้รับทรำบเป้ำหมำยในกำรท ำงำนในทิศทำงเดียวกนั และหำกมี
ปัญหำเกิดขึ้นในกำรท ำงำนแต่ละวนัก็จะสำมำรถร่วมกนัคน้หำสำเหตุ และหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำท่ี
เกิดขึ้นไดอ้ยำ่งรวดเร็ว  

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ปัญหำในเร่ืองกำรก ำหนดหัวขอ้โครงงำนไดล้่ำช้ำท ำให้มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนท่ี
นอ้ยลงจึงไม่สำมำรถด ำเนินโครงงำนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี 

2. ปัญหำในกำรเสียเวลำจำกกำรป่วยโควิด-19 จึงท ำใหเ้สียเวลำในกำรด ำเนินกำรท ำโครงงำน 
3. กำรละเลยของพนักงำนและแรงงำนต่ำงด้ำวในกำรท ำงำนโดยไม่มีกำรสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกนัส่วนบุคคล(PPE) 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

1. ควรจดัท ำคู่มือส่ือสำรเป็นภำษำไทยและภำษำพม่ำหรืออ่ืนๆให้กับพนักงำน เพื่อให้เกิด
ควำมเขำ้ใจแก่ผูท่ี้ไดรั้บกำรส่ือสำรท่ีมำกยิง่ขึ้น 

2. ควรจดัท ำกิจกรรม Morning Talk เป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพรำะหำกมีปัญหำเกิดขึ้นใน
กำรท ำงำนแต่ละวนัก็จะสำมำรถร่วมกนัคน้หำสำเหตุ และหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที 
 



 

 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติสหกจิศึกษา  

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไดรั้บประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทำงดำ้นงำนก่อสร้ำง 
2. ไดรั้บกำรเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆและกำรฝึกทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น 
3. ไดรั้บกำรเรียนรู้จำกบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ทำงดำ้นสำยอำชีพโดยตรง 
4. ไดฝึ้กฝนควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกงำน 
5. ท ำใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลำ 
6. ไดมี้ทกัษะกำรแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ขึ้น 
7. ไดรู้้จกักบับุคลำกรท่ีร่วมงำนกนัทุกแผนกของบริษทัและหน่วยงำนต่ำงๆ 
 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. ไม่เขำ้ใจในกระบวนกำรท ำงำนในหนำ้งำนท่ีไดรั้บผิดชอบ ช่วง 2 – 3 สัปดำห์แรก  
2. กำรเดินทำงในกำรไปท ำงำนค่อนขำ้งไกล จึงส่งผลให้ในวนัแรกไปถึงท่ีท ำงำนสำยแต่ก็

สำมำรถปรับตวัและหำเส้นทำงลดัท่ีใกลแ้ละสำมำรถเดินทำงไดส้ะดวกขึ้น 
3. ป่วยดว้ยโรคติดเช้ือโควิด-19 จึงท ำให้มีกำรหยุดกำรท ำงำนไประยะเวลำหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อ

แผนในกำรปฏิบติังำน 
4. ไม่มีควำมสำมำรถขบัรถยนตไ์ดเ้พรำะทำงบริษทัจ ำเป็นตอ้งมีพนกังำนท่ีขบัรถยนตไ์ด ้

 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมควำมพร้อมและวำงแผนกำรปฏิบติังำนสหกิจศึกษำให้อย่ำงชดัเจนและปฏิบติัตำม
แผนท่ีวำงเอำไวจ้ะสำมำรถช่วยใหเ้รำสำมำรถท ำงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้

2. ศึกษำสืบคน้แหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญและหนำ้งำนท่ี
ไดป้ฏิบติัช่วยใหเ้รำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใชต้่อยอดในอำชีพได ้

3. ควรจดัท ำกิจกรรม Morning Talk เป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพรำะหำกมีปัญหำเกิดขึ้นใน
กำรท ำงำนแต่ละวนัก็จะสำมำรถร่วมกนัคน้หำสำเหตุ และหำแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำไดท้นัท่วงที และ
ควรมีกำรจดักิจกรรมควบคู่คือกำรคำดกำรณ์อนัตรำยโดยวิธี KYT ร่วมดว้ย จะท ำใหมี้ควำมปลอดภยัในกำร
ท ำงำนมำกยิง่ขึ้น 

5.3  
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ภาคผนวก ก  

ภาพขณะปฏิบัติงานและการนิเทศของอาจารย์ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปการนิเทศของอาจารย์  

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปการท ากจิกรรม Morning Talk ให้กบัพนักงานรับผู้รับเหมา 

 

 



 

 

 
รูปการตรวจเคร่ืองแต่งกายของผู้รับเหมา 

 
รูปการ Safety Talk ในเร่ืองการท างานใกล้กบัเคร่ืองจักร 



 

 

 
 

 
รูปการอบรมพนักงานเข้าใหม่ 

 

 



 

 

 
 

 
รูปการประชุมประจ าเดือนเร่ืองความปลอดภัยในโครงการ 

 

 

 



 

 

 

รูปการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในด้านความปลอดภัย 

 

รูปอพัเดทบอร์ดสถิติความปลอดภัย 



 

 

 

รูปการตรวจความปลอดภัยผิวถนน 

 

รูปตรวจความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปการตรวจอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างาน 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ข  

แบบทดสอบความรู้ 

 

 

 

 
 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์โครงงานผลของกจิกรรม Morning talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั 
(มหาชน) 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
ค าชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงในช่อง  และ / หรือ เติมขอ้ควำมลงในช่องวำ่งตำมควำมเป็นจริงมำก 
ท่ีสุด 
1. เพศ     ชำย     หญิง 

2.  อายุ    18-25 ปี    26-35 ปี    36-45 ปี   46-55 ปี 

ส่วนท่ี 2  ความรู้เกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างานของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จ ากดั (มหาชน)  

ค าชี้แจง โปรดท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง  ท่ีท่ำนเห็นวำ่ถูกตอ้งท่ีสุด 

ข้อ ค าถาม ค าตอบ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล หมำยถึง อุปกรณ์ท่ีสวมใส่อวยัวะต่ำง ๆเพื่อป้องกนั

อนัตรำย 
  

2 กำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลจะตอ้งประกอบดว้ย หมวกนิรภยั รองเทำ้เซฟต้ี เส้ือ
สะทอ้นแสง เป็นตน้ 

  

3 ท่ำทำงกำรท ำงำนท่ีไม่ถูกตอ้งจะเป็นสำเหตุท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุจำกกำรท ำงำนหรือโรคจำก
กำรท ำงำนได ้

  

4 กำรไม่สวมถุงมือป้องกนัอนัตรำยขณะปฏิบติังำนอำจท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
จำกวสัดุมีคมได ้ 

  

5 กำรท ำงำนท่ีปลอดภยั ท ำให้มีโอกำสและควำมเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บอนัตรำยจำกกำรท ำงำน
และก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อตวัพนกังำนและส่งผลโดยตรงต่อบริษทั  

  

6 ป้ำยสัญลกัษณ์รูปใบหนำ้คนสวมหมวก หมำยถึง กำรหำ้มสวมหมวกนิรภยัน ำไปใชบ้ริเวณ
ท ำงำน 

  

7 สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น แสงสวำ่ง เสียง กำรระบำยอำกำศ เป็นส่ิงท่ีไม่จ ำเป็นต่อ
กำรปฏิบติังำน 

  

8 วิธีกำรยกและเคล่ือนยำ้ยส่ิงของอยำ่งถูกตอ้ง ควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยยกส่ิงของท่ีมีน ้ำหนกัมำก
แทนกำรยกดว้ยแรงคน 

  

9 แวน่สำยตำหรือแวน่กนัแดดเป็นแวน่ตำท่ีสำมำรถทนต่อแรงกระแทกหรือป้องกนัเศษวสัดุ
กระเด็นเขำ้ตำไดดี้กวำ่แวน่ตำนิรภยั  

  

10 กำรสวมรองเทำ้หัวโลหะหรือหวัเหล็กสำมำรถป้องกนัเทำ้และน้ิวเทำ้จำก วตัถุหล่นทบัหรือ
กำรถูกกระแทกได ้ 

  

 



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 

 

 

 

ช่ือ - สกุล : นาย ธีรวุฒิ โสวรรณ์ 
รหสันกัศึกษา : 6106500008 
ภาควิชา : อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์ 

ท่ีอยูปั่จจุบนั : 142/1 บา้นติดต่อ ต าบลนาอาน อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 42000 
E-Mail : Theerawut.sow@siam.edu 
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