การจัดกิจกรรมหยั่งรูอันตราย แผนกกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
และเคลือบชิน้ งานปองกันสนิม บริษทั ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The Kiken Yoshi Training Activities (KYT) Forming Process Department
and Coating Workpiece to Prevent the Rust in Electronic Parts Industry
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
สมปรารถนา สุขเกษม 1 เพ็ญนภา ภูกันงาม 2
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บทคัดยอ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสเปนอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน เพราะตองใชความ
แมนยำในการผลิตคอนขางสูง โดยเฉพาะกลุมฮารดดิสก และพนักงานตองทำงานรวมกับเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมหยั่งรูอันตราย
เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พื้นที่ที่ใชทำการวิจัยเปนกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และกระบวนการลางและเคลือบ
ชิ้นงานปองกันสนิม บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
แบบคนหาอันตราย และแบบมาตรการปองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเชิง
พรรณนา ในการวิเคราะหผลการคนหาอันตรายและจัดทำมาตรการปองกันอุบัติเหตุ และสถิติเชิงวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการคำนวณหาคารอยละ
ผลการศึกษา พบวา การคนหาอันตราย และจัดทำมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมหยั่งรู
อันตรายใหกับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม หัวหนางานใหความรวมมือใน
การรวมมือกันคนหาอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงาน รวมกันกำหนดแผนมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และหา
วิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย เพื่อนำไปปฏิบัติรววมกับพนักงาน และผลการจัดทำ
กิจกรรมหยั่งรูอันตรายของหัวหนางานและพนักงานในสัปดาหแรก ทั้งสองแผนกมีการทำกิจกรรมฯ ไมครบรอยละ
100.00 โดยพบปญหาจากการที่หัวหนางานมีเรื่องที่พูดคุยกับพนักงานหลายเรื่องจนทำใหหมดเวลาและหัวหนางาน
บางสวนยังไมคอยเขาใจวิธีการทำกิจกรรม แตในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวา มีการทำกิจกรรมครบรอยละ
100.00 ทุกวัน ดังนั้น การทำกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ในการทำงาน จึงเปนกิจกรรมที่ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงาน
คำสำคัญ: กิจกรรมหยั่งรูอันตราย, กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย

Abstract

The electronics industry is a type of industry that is at risk from work because it requires an
accurately high production precision. Especially, the hard disk and employees who have to work with
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modern machines and technology which probably cause occupational accidents. This study is to find
the results of Kiken Yoshi Training activities (KYT) to reduce occupational accidents. The area used for
research is the forming, washing and coating the workpiece to prevent rust processes in an electronic
parts industry in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. The research tools were the hazard search model
and the preventive measure to prevent accidents from work. The statistics used in data analysis were
descriptive statistics. In analyzing the hazard search results and preparing the preventive measures
for accidents and an analytical statistic using statistical in the calculation of percentages.
The study found that the hazard search and preparing the preventive measures for
accidents to find the results of Kiken Yoshi Training activities for the forming and coating the workpiece
to prevent rust processes. The supervisor provides cooperation in the hazard search in the operation
area. Jointly formulate a plan to prevent accidents and find safe work practices by organizing Kiken
Yoshi Training activities (KYT) to be implemented with employees. The results of the First Week
Supervisor and Employee's KYT Intellectual Activity (KYT) activity. Both departments did not complete
100.00 percent of the activities, with the problem of the supervisor having many matters to discuss
with employees until the time was expired and some supervisors still did not understand how to do
the activities. However, in week 2 to week 4 , it was found that 1 0 0 . 0 0 percent of activities were
performed every day. Therefore, doing activities to promote work safety is an activity that helps
reduce the occupational work-related accidents.
Keywords: Kiken Yoshi Training Activities (KYT), Safety Promotion Activities
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นและยังคงขยายตัวขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งในการทำงาน
จะตองแขงขันกับเวลาเพื่อทำงานตามเปาหมายและจะตองปรับตัวเขาหากับงานที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส เปนลักษณะงานที่ตองใชความละเอียด และความแมนยำในการทำงาน
คอนขางสูง จึงอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานขึ้นได และลักษณะสาเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน สวนใหญ
จะเปนวัสดุหรือสิ่งของ ตัด บาด หรือทิ่มแทงจากเครื่องมือเครื่องจักรตาง ๆ ประกอบกับการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เปนตน อาจจะสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดรับการบาดเจ็บและทรัพยสินเสียหายได
(กระทรวงแรงงาน, 2562)
บริษัทผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ทำการผลิตฮารดดิสกสงออกทั้งในและตางประเทศ มีการออกแบบผลิตภัณฑ
ที่เปนสวนสำคัญของฮารดดิสก จึงเปนลักษณะการทำงานที่ตองใชความแมนยำสูง และแตละกระบวนการทำงานมีสิ่งที่
เปนความเสี่ยงหรืออันตรายตอการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนพนักงานโดนชิ้นงานบาดมือ อุปกรณใสงานลมทับพนักงาน
พื้นที่การทำงานมีเสียงดัง พนักงานที่ใชเครนยกมวนวัตถุดิบชนเพื่อนรวมงาน พนักงานลัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสวน
ใหญสาเหตุมักเกิดจาก การที่พนักงานปฏิบัติงานรีบเรงจนขาดความระมัดระวังในการทำงาน และจากสถิติอุบัติเหตุในป
2563 อุบัติเหตุที่พบมากที่สุด คือ กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และกระบวนการลางเคลือบปองกันสนิม เกิดทั้งหมด 7 ครั้ง
ซึ่งสวนใหญเกิดจากการกระทำที่ไมปลอดภัย (สถิติขอมูลอุบัติเหตุบริษัท ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ป 2563, 2564) จากขอมูล
ดังกลาว
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ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการลดอุบัติเหตุจากการทำงานดวยกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
โดยนำเอากิจกรรมการหยั่งรูอันตรายมาใชเปนกิจกรรมการสงเสริมความปลอดภัยใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
คาดการณถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และชวยกันคนหาอันตรายที่แอบแฝง พรอมทั้งมีการกำหนดวิธีการปองกันเพื่อไมให
เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยในงานวิจัยนี้มุงเนนในระดับหัวหนางาน เพราะ กิจกรรมการหยั่งรูอันตราย เปนกิจกรรมที่ซับซอนและ
เหมาะกับงานที่เปนอันตรายมาก มีแบบฟอรมในการวิเคราะห ซึ่งหัวหนางานจะมีความรู ความเขาใจมากกวาพนักงานและ
ใหหัวหนางานนำกิจกรรมการหยั่งรูอันตรายไปทำรวมกับพนักงานเพื่อกระตุนเตือนพนักงานใหทำงานดวยความระมัดระวัง
ใหทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อคนหาอันตรายจากการทำงานรวมกับหัวหนางาน และนำผลการคนหาอันตราย มาจัดทำมาตรการ
ปองกันอุบัติเหตุ
2. เพื่อจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตรายใหกับหัวหนางานแผนกกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานและกระบวนการ
เคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ หัวหนางานและพนักงาน บริษัท ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนทั้งหมด 28 คน แบงเปนกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 15 คน และกระบวนการ
เคลือบชิ้นงานปองกันสนิม จำนวน 13 คน
การสุมตัวอยาง เลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องจากทั้งสองแผนกเปนกระบวนการที่มีการเกิด
อุบัติเหตุบอยที่สุด
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย แบบคนหาอันตรายจากการทำงาน เพื่อนำมาจัดทำมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุ และแบบมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อนำมาทำกิจกรรมหยั่งรูอันตราย
ระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูล เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม 2563 และทำการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ
เชิงพรรณา ในการวิเคราะหผลการคนหาอันตรายและจัดทำมาตรการปองกันอุบัติเหตุ และสถิติเชิงวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการคำนวณหาคารอยละ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาขอมูลทั่วไป พบวา เปนหัวหนางานและพนักงาน บริษัท ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนทั้งหมด 28 คน แบงเปนกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน จำนวน 15 คน และกระบวนการ
เคลือบชิ้นงานปองกันสนิม จำนวน 13 คน
2. ผลการศึกษาการคนหาอันตรายและการจัดทำมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่การปฏิบัติงานกระบวนการ
ขึ้นรูปชิ้นงาน
พบวา หัวหนางานใหความรวมมือในการรวมมือกันคนหาอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงาน และรวมกันกำหนด
แผนมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และหาวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย เพื่อนำไป
ปฏิบัติรวมกับพนักงาน ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการคนหาอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงานกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
1. ใชสลิงผาใบคลองมวนวัตถุดิบ เพื่อยกมวนวัตถุดิบดวย - พนักงานควบคุมเครน ขณะเคลื่อนยายมวนวัตถุดิบ
เครน แลวเขาแกนยึดวัตถุดิบ ทำการล็อกมวนวัตถุดิบกับ ชนเพื่อนรวมงาน
แกนยึดวัตถุดิบใหแนน
-พนักงานขับรถยก ยกมวนวัตถุดิบชนเพื่อนรวมงาน
-พนักงานถูกมวนวัตถุดิบ บาดมือในขณะที่จับมวน
วัตถุดิบเขากับแกนยึดวัตถุดิบ
3. จับแผนวัตถุดิบเขาเครื่องรีดงาน จากนั้นจับกระดาษกัน - พนักงานถูกมวนวัตถุดิบบาดมือ
รอยพันเขากับแกนยืด โหลดเขาเครื่องปมขึ้นรูป นำผาใสเขา
กับแกนยึดหมุนสกรูใหแนน
2. ทำการล็อกมวนวัตถุดิบกับแกนยึดวัตถุดิบใหแนน

4. ตรวจสอบความพรอมของเครื่องตั้งคาขอมูลตามโมเดล - พนักงานถูกไฟฟาช็อตจากเครื่องรีดงาน
ของชิ้นงาน
5. กดเปดเครื่องปมขึ้นรูปชิ้นงาน ปมชิ้นงานทีละขั้นตอนจน - พนักงานถูกชิ้นงานบาดมือจากการจับชิ้นงาน
- พนักงานไดรับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดังจาก
ครบการทำงาน จากนั้นกดปุมทำงานอัตโนมัติ
เครื่องปมขึ้นรูป
6.จับชิ้นงานใสลงอุปกรณสำหรับบรรจุชิ้นงาน จากนั้นยก - พนักงานถูกชิ้นงานบาดมือ
- ลอรถเข็นงาน ทับเทาพนักงาน
อุปกรณสำหรับบรรจุชิ้นงานใสรถเข็น
- อุปกรณสำหรับบรรจุชิ้นงาน หลนใสเทาพนักงาน
7.การจัดการเศษวัสดุที่ไมใชแลว โดยปดเครื่องถอดปลั๊กไฟ - พนักงานถูกเศษวัสดุที่ไมใชแลว บาดมือ
เครื่องปมรูปชิ้นงาน กวาดเศษวัสดุใสถังใบใหญ และขับรถ - พนั กงานขั บรถยก ชนพนั กงานที ่ ทำงานบริ เวณ
ใกลเคียง
ยก ยายไปเก็บในพื้นที่จัดเก็บ
ตารางที่ 2 ผลการกำหนดแผนมาตรการปองกันอุบัติเหตุและกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย ในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
มาตรการปองกัน
กิจกรรมการหยั่งรูอันตราย
ในการปฏิบัติงาน
- พนักงานควบคุมเครนไดรับ
- ตรวจสภาพการใชงานของเครนกอนการ 1. ตรวจกอนใช ปลอดภัย อุบัติเหตุ
อันตรายจากการทำงานของเครน ปฏิบัติ งานทุกครั้ง
ตองเปนศูนย OK
2. ปลอดคน ปลอดภัย อุบัติเหตุตอง
ที่ผิดปกติ
- พนักงานขับรถยกยกมวนวัตถุดิบ - ผานการอบรมการขับรถยกอยางปลอดภัย เปนศูนย OK
3. สวมถุงมือผา ยกวัตถุดิบ
ชนเพื่อนรวมงาน
และตองมีใบอนุญาตที่ทางบริษัทออกให
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- และตองใหสัญญาณแตร และสัญญาณไฟ
ขณะปฏิบัตงิ านใหเพื่อนรวมงานทราบ
- สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้ง
กอนเริ่มปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
4. ตรวจกอนใช ปลอดภัย อุบัติเหตุ
ตองเปนศูนย OK
- พนักงานถูกมวนวัตถุดิบบาดมือ
5.สวมถุงมือ จับชิ้นงาน อุบัติเหตุ
เปนศูนย OK
- พนักงานถูกไฟฟาช็อต จากเครื่อง - พนักงานตองตรวจสอบสภาพการใชงาน 6.สวมถุงมือ สวมรองเทานิรภัย
รีดงาน
ของ เครื่องรีดงาน กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง ปลอดภัย อุบัติเหตุเปนศูนย OK
- พนักงานถูกชิ้นงานบาดมือจาก - สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้ง 7. เก็บเศษวัสดุ หามใชมือ ปลอดภัย
อุบัติเหตุเปนศูนย OK
การจับชิ้นงาน
กอนเริ่มปฏิบัติงาน
- พนักงานถูกชิ้นงานบาดมือ
- ลอรถเข็นงาน ทับเทาพนักงาน

- สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้ง
กอนเริ่มปฏิบัติงาน
- สวมรองเทานิรภัยทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน
- พนักงานถูกเศษวัสดุที่ไมใชแลว - พนักงานตองใชไมสำหรับเขี่ยวัสดุ
บาดมือ
- หามใชมือโกยเศษวัสดุ
ผลการศึกษา พบวา ในพื้นที่การปฏิบัติงานกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน มีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้พนักงาน
ควบคุมเครนไดรับอันตรายจากเครนชนพนักงาน มวนวัตถุดิบบาดมือ ถูกไฟฟาช็อตจากเครื่องรีดงาน ชิ้นงานบาดมือ
เสียงดัง ลอรถเข็นงานทับเทาพนักงาน ชนเพื่อนรวมงาน อุปกรณสำหรับบรรจุชิ้นงาน หลนใสเทาพนักงาน ถูกเศษวัสดุที่
ไมใชแลวบาดมือ รถยกชนพนักงาน เปนตน และมีการกำหนดแผนมาตรการปองกันและกิจกรรมหยั่งรูอันตราย คือ
1. ตรวจสภาพการใชงานของเครนกอนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. ผานการอบรมการขับรถยกอยางปลอดภัย และตองมีใบอนุญาตที่ทางบริษัทออกให และตองใหสัญญาณแตร
และสัญญาณไฟ ขณะปฏิบัติงานใหเพื่อนรวมงานทราบ
3. สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และสวมรองเทานิรภัยทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน
4. พนักงานตองตรวจสอบสภาพการใชงานของ เครื่องรีดงาน กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
5. พนักงานตองใชไมสำหรับเขี่ยวัสดุ และหามใชมือโกยเศษวัสดุ
และจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย โดยเลือกแบบมือชี-้ ปากย้ำ ใจความดังนี้ ตรวจกอนใช ปลอดภัย อุบัติเหตุ
ตองเปนศูนย OK ปลอดคน ปลอดภัย อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK สวมถุงมือผา ยกวัตถุดิบ อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
ตรวจกอนใช ปลอดภัย อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK สวมถุงมือ จับชิ้นงาน อุบัติเหตุเปนศูนย OK สวมถุงมือ สวมรองเทา
นิรภัย ปลอดภัย อุบัติเหตุเปนศูนย OK และเก็บเศษวัสดุ หามใชมือ ปลอดภัยอุบัติเหตุเปนศูนย OK
3. ผลการศึกษาการคนหาอันตรายและการจัดทำแผนมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ ในพื้นที่การปฏิบัติงาน
กระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
ผลการคนหาอันตราย และจัดทำมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมหยั่งรูอันตราย (KYT)
ใหกับกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม พบวา หัวหนางานใหความรวมมือในการรวมมือกันคนหาอันตรายใน
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พื้นที่การปฏิบัติงาน และรวมกันกำหนดแผนมาตรการปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และหาวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยโดย
จัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT) เพื่อนำไปปฏิบัติรววมกับพนักงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการคนหาอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงานในกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

1.เป ด เครื ่ อ ง และตรวจสอบการทำงานของ - พนักงานถูกไฟฟาช็อตจากเครื่องลางชิ้นงาน
- พนักงานไดรับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง
เครื่องลาง และเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
2.ยกภาชนะบรรจุ ช ิ ้ น งานใส ง านวาง ไว ห น า - ภาชนะบรรจุชิ้นงานใสงาน ลมทับพนักงานเนื่องจากวางไม
ตรงกับล็อคหรือเอียงไปขางใดขางหนึ่ง
เครื่อง
- ชิ้นงานบาดมือพนักงาน
3.ยกภาชนะการบรรจุชิ้นงานใสเครื่อง กดปุม - ภาชนะการบรรจุชิ้นงานหลนใสเทาพนักงาน
- พนั ก งานลื่ นลมขณะทำงาน เนื่ องจากพื้น เปอนน้ำ มันจาก
โหลดภาชนะบรรจุชิ้นงานเขากระบวนการลาง
ชิ้นงาน
4.เมื่อเครื่องงานเสร็จ ยกภาชนะบรรจุชิ้นงาน - ภาชนะบรรจุชิ้นงาน หลนใสเทาพนักงาน และชิ้นงานบาดมือ
พนักงานขณะปฏิบัติงาน
ออกวางไวบนโตะงาน และตรวจสอบ
5. ยกภาชนะบรรจุ ช ิ ้ น งาน ใส ร ถเข็ น ส ง ต อ - พนักงานถูกชิ้นงานบาดมือ ภาชนะบรรจุชิ้นงานหลนทับเทา
พนักงาน และ - รถเข็นอาจทับเทาเพื่อนรวมงาน
กระบวนการหยอดกาวอีพ็อกซี่
ตารางที่ 4 ผลการกำหนดแผนมาตรการปองกันอุบัตเิ หตุ กิจกรรมการหยั่งรูอันตราย กระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
จุดที่อาจเกิดอันตรายในพื้นที่
มาตรการปอกกัน
กิจกรรมการหยั่งรูอันตราย
- พนักงานถูกไฟฟาช็อตจากเครื่อง - พนักงานตองตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องลาง 1. ตรวจสอบกอนใช ปลอดภัย
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
ลางชิ้นงาน
ชิ้นงานกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. ยก basket พรอมกัน ปลอดภัย
- ภาชนะบรรจุชิ้นงานลมทับพนักงาน - วางภาชนะบรรจุชิ้นงานใหตรงกับล็อคของจุดวางงาน
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
เนื่องจากวางไมตรงกับล็อคหรือเอียง
3. ไมกระชากงาน ปลอดภัย
ไปขางใดขางหนึ่ง
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
- ชิ้นงานบาดมือพนักงาน
4. สวมถุงมือทุกครั้ง ปลอดภัย
- ภาชนะบรรจุชิ้นงานหลนใสเทา
- ยกภาชนะบรรจุชิ้นงานใหมั่นคงดวยสองมือ
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
- พนักงานลื่นลมขณะทำงาน
- สวมรองเทานิรภัยทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน
5. ยก tray ไมเกินครั้งละ 5 ถาด
- ภาชนะบรรจุ ช ิ ้นงาน หล นใสเท า - วางอุปกรณใสงาน ใหตรงกับล็อคของจุดวางงาน
ปลอดภัยอุบัติเหตุตองเปนศูนย
- กำหนดใหพนักงานยกภาชนะบรรจุชิ้นงานครั้งละถาด
พนักงาน
OK
ดวยสองมือ
- ภาชนะบรรจุชนิ้ งานบาดมือ
6. สวมถุงมือทุกครั้ง ปลอดภัย
พนักงานขณะปฏิบัติงาน
- สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้งกอนเริ่ม
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
ปฏิบัติงาน
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- ภาชนะบรรจุชนิ้ งาน หลนทับเทา

- กำหนดการยกภาชนะบรรจุช้ินงาน ไมเกินครั้งละ5 ถาด
เพื่อไมใหชิ้นงานหลนทับเทาพนักงาน
- อุปกรณสำหรับบรรจุชิ้นงานบาดมือ - สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิล ิโคนทุกครั้งกอนเริ่ม
ปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา พบวา ในพื้นที่การปฏิบัติงานกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม มีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ดังนี้ พนักงานถูกไฟฟาชอต เสียงดังจากเครื่องจักร ภาชนะบรรจุชิ้นงานใสงานลมทับพนักงาน ชิ้นงานบาดมือ ลื่นลม และ
รถเข็นชนพนักงาน เปนตน และมีการกำหนดแผนมาตรการปองกันและกิจกรรมหยั่งรูอันตราย คือ
1. ตองตรวจสอบสภาพการใชงานของเครื่องลางชิ้นงานกอนปฏิบัติงานทุกครัง้
2. สวมถุงมือกันบาดชนิดไมมีซิลิโคนทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และสวมรองเทานิรภัยทุกครั้งขณะ
ปฏิบัติงาน
3. วางภาชนะบรรจุชิ้นงานใหตรงกับล็อคของจุดวางงาน และยกภาชนะบรรจุชิ้นงานใหมั่นคงดวยสองมือ
4. กำหนดการยกภาชนะบรรจุชิ้นงาน ไมเกินครัง้ ละ5 ถาด เพื่อไมใหชิ้นงานหลนทับเทาพนักงาน
และจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย โดยเลือกแบบมือชี้-ปากย้ำ ใจความดังนี้ ตรวจกอนใช ปลอดภัย อุบัติเหตุ
ตองเปนศูนย OK สวมถุงมือ สวมรองเทานิรภัย ปลอดภัย อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK ยก basket พรอมกัน ปลอดภัย
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK ไมกระชากงาน ปลอดภัย อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK และยก tray ไมเกินครัง้ ละ 5 ถาด ปลอดภัย
อุบัติเหตุตองเปนศูนย OK
4. ผลการติดตามการทำกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT) ในพื้นที่ปฏิบัติงานกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และ
กระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
ผลการติดตามการทำกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT) หัวหนางานและพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของ
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน ในสัปดาหที่ 1 – สัปดาหที่ 4 ดังแสดงกราฟที่ 1 และกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกัน
สนิม และในสัปดาหที่ 1– สัปดาหที่ 4 ดังแสดงในกราฟที่ 2
WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4

กราฟที่ 4.1 ผลการติดตามการทำกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT) ในกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน
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WEEK 2

WEEK 1

WEEK 3

WEEK 4

กราฟที่ 2 ผลการติดตามการทำกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย (KYT) ในกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม
จากกราฟที่ 1 ผลการทำกิจกรรมหยั่งรูอันตราย (KYT) ของกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน พบวา ในสัปดาหแรก
พบวา มีการทำกิจกรรมฯ ไมครบรอยละ 100.00 โดยพบปญหาจากกาที่หัวหนางานมีเรื่องที่พูดคุยกับพนักงานหลาย
เรื่องจนทำใหหมดเวลาและหัวหนางานบางสวนยังไมคอยเขาใจวิธีการทำกิจกรรม แตในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4
พบวา มีการทำกิจกรรมครบรอยละ 100.00 ทุกวัน และจากกราฟที่ 2 การทำกิจกรรมหยั่งรูอันตราย (KYT) ของ
กระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิมในสัปดาหแรก พบวา มีการทำกิจกรรมฯ ไมครบละ 100.00 ปญหาที่พบในการ
ไมทำกิจกรรมฯ เนื่องจากหัวหนางานบางสวนเขางานสายจึงไมไดมีการทำกิจกรรม และหัวหนางานยังไมคอยเขาใจ
เกี่ยวกับการทำกิจกรรม แตในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวา มีการทำกิจกรรมครบรอยละ 100.00 ทุกวัน
อภิปรายผล
ผลการคนหาอันตราย และจัดทำมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมหยั่งรูอันตราย ใหกับ
กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน และกระบวนการเคลือบชิ้นงานปองกันสนิม พบวา หัวหนางานใหความรวมมือในการรวมมือ
กันคนหาอันตรายในพื้น ที่ การปฏิบั ติงาน รวมกันกำหนดแผนมาตรการปองกันการเกิดอุบัติ เหตุ และหาวิธีก าร
ปฏิบัติงานที่ปลอดภัยโดยจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย เพื่อนำไปปฏิบัติรวมกับพนักงาน และผลการจัดทำกิจกรรม
หยั่งรูอันตรายของหัวหนางานและพนักงานในสัปดาหแรก ทั้งสองแผนกมีการทำกิจกรรมฯ ไมครบ รอยละ 100.00
โดยพบปญหาจากกาที่หัวหนางานมีเรื่องที่พูดคุยกับพนักงานหลายเรื่องจนทำใหหมดเวลาและหัวหนางานบางสวนยัง
ไมคอยเขาใจวิธีการทำกิจกรรม แตในสัปดาหที่ 2 ถึงสัปดาหที่ 4 พบวา มีการทำกิจกรรมครบรอยละ 100.00 ทุกวัน
สอดคลองกับงานวิจัยของปติพงษ เคนวัน และอัจฉริยะ อุปการกุล (2558) ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทาง
การลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ของพนักงานบริษัท ขอนแกนบริเวอรี่ จำกัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการลด
อุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน พบวา พนักงานใหความรวมมือในการทำกิจกรรมใสใจเปนอยางดี และตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการทำงานในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น การทำกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย ในการทำงาน จึงเปน
กิจกรรมที่ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้บริษัท หัวหนางานตองเปนผูนำ และสนับสนุนผลักดันให
กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยนี้ดำเนินตอไปอยางตอเนื่อง และบรรลุผลตามวัตถุประสงค
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) บริษัทควรจัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยใหกับพนักงานทุกแผนก เพื่อกระตุนเตือนพนักงานใหทำงาน
ดวยความระมัดระวังและเพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
(2) หัวหนางานตองใหความสำคัญตอกิจกรรมการหยั่งรูอันตราย และกำกับดูแล วิธีการปฏิบัติที่ถูกตองแก
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณให
อยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมความปลอดภัย กิจกรรมการหยั่งรูอันตรายใหกับทุกพื้นที่การ
ปฏิบัติงาน
(2) บริษัทควรเนนการจัดกิจกรรมการหยั่งรูอันตรายอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
และเปนการปลูกจิตสำนึกดานความปลอดภัยใหกับตัวพนักงานเอง
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