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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ประวตัคิวำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการบินของสายการบินไทยไดม้ีการเขม้งวดในดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม ตามพระราชบัญญติักระทรวงแรงงานในปี 2554 ซ่ึงได้มี
ก  าหนดใหเ้จา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหน้างาน ตอ้งมีการเขา้รับอบรมตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีได้ประกาศก าหนด เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางการ
ป้องกนัท่ีชดัเจนและคุม้ครองแรงงานตามกฎหมายในปี 2541 ซ่ึงมีระยะการเขา้อบรมจ านวน 12 
ชัว่โมง เพ่ือใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

    ดงันั้น บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) จึงมีการจดัการอบรมใหก้บัหลายๆ บริษทัไม่ว่าจะ
ทั้งในองคก์รและนอกองคก์ร ตามหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งานเพื่อใหค้วามรู้ 
ความเขา้ใจในการปฏิบติัต่อการท างานอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ์ยิ่งข้ึน อนัจะน าไปสู่การลดการเกิดอนัตรายจากการท างาน รวมทั้งลดการ
สูญเสียของสถานประกอบการและสงัคมส่วนรวม 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1.2.1 เพื่อศึกษาดา้นความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน  
1.2.2 เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนกังานต่อการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ

ท างาน สู่การหาแนวทางการแกไ้ขและการป้องกนั 

1.3   ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1   ขอบเขตดา้นประชากร / กลุ่มตวัอยา่ง  
 -  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ “ หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ” 
    จ านวน 46 คน ท่ีมีประสบการณ์ท างาน 5 ปีข้ึนไป 
1.3.2   ขอบเขตดา้นเวลา 
 - ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 
1.3.3   ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
 - บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ศูนยอ์บรมลูกเรือ (หลกัส่ี) 
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1.4   ค ำจ ำกดัควำมส ำคญั 
1.4.1 ความปลอดภยั  
 หมายถึง การท่ีร่างกายปราศจากอุบติัภยัหรือทรัพยสิ์นปราศจากความเสียหายใดๆ เป็นส่ิงท่ี
มนุษยห์รือสัตวต์อ้งการความปลอดภยัทั้งส้ิน ความปลอดภยัจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัการปฏิบติัหรือ การกระท าของตนเอง 
1.4.2 สารเคมีอนัตราย 
 หมายถึง ธาตุ สารประกอบ หรือสารผสม ตามบญัชีรายช่ือท่ีอธิบดีประกาศก าหนด ซ่ึงมี
สถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ไม่ว่าจะอยูใ่นรูปของเสน้ใย ฝุ่ น ละออง ไอ หรือฟูมท่ีมีคุณ
สมบูรณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งรวมกนั 
1.4.3 นายจา้ง 
 หมายถึง นายจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองแรงงานและให้หมายความรวมถึงผู ้
ประกอบกิจการซ่ึงยอมใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมาท างานหรือมาท าผลประโยชน์ใหแ้ก่หรือในสถาน
ประกอบกิจการ ไม่ว่าการท างานหรือการท าผลประโยชน์นั้นจะเป็นส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมด
ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ ในความรับผดิชอบของผูป้ระกอบกิจการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
1.4.4 ลูกจา้ง 
 หมายถึง นายจา้งตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและใหห้มายความรวมถึงผูไ้ดรั้บ
ความยนิยอมใหท้ างานหรือท าผลประโยชน์ให้แก่หรือสถานประกอบกิจการของนายจา้ง ไม่ว่าจะ
เรียกช่ืออยา่งไรก็ตาม 
1.4.5 อุบติัการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  
 หมายถึง เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์แต่เม่ือเกิดเหตุข้ึนแลว้มีผลใหเ้กิดอุบติัเหตุหรืออาจ
หมายถึงเกือบเกิดอุบติัเหตุ 
1.5   ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.5.1 ประกาศเกียรติคุณท่ีรับรองดา้นมาตรฐานความปลอดภยั 
1.5.2 บริษทัไดท้ราบถึงประสิทธิภาพในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน  
         ระดบัหวัหนา้งานอยา่งถูกตอ้ง 

 1.5.3 บริษทัไดท้ราบถึงการรับรู้ของผูเ้ขา้อบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
          ท างานระดบัหวัหนา้งาน 
 1.5.4 ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการของการท างานอย่างปลอดภยัไปประยกุต์ ใชก้บังาน
          ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 



   

 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาโครงงานในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวกบั “ การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมใน

หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน ” หรือ “ Perception of Employees 
Toward Safety officer Curriculum for Supervisory Level ” ผูท้  าโครงงานได้เสนอแนวคิดและ
ทฤษฎีจาก เอกสาร หนงัสือ และผลงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยัและอุบติัเหตุ 

 2.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบักระทรวงแรงงาน 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีการป้องกนัและควบคุมอนัตราย 

2.4 องคป์ระกอบระดบัหวัหนา้งาน 

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความปลอดภัยและอุบัตเิหตุ 
 2.1.1   ความหมายของความปลอดภัย  
สถาบนัเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ ( ม.ป.ป. : 2) ไดใ้หค้วามหมายของความปลอดภยัว่า หมายถึง 
การควบคุมความสูญเสียจากอุบติัเหตุ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ทรัพยสิ์นเสียหาย และ  
ความสูญเสียเน่ืองจากกระบวนการผลิต การควบคุมจะหมายรวมถึงการป้องกนัไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ  
และการด าเนินการใหสู้ญเสียนอ้ยท่ีสุด เม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึน  

สุรพล   พยอมแยม้ (2541 : 286) กล่าวว่า ความปลอดภัยในการท างาน หมายถึง การท่ี  
ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดโ้ดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ ขดัขวาง ซ่ึงอุปสรรคนั้นอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท คือ อุปสรรคท่ีทราบและคาดการณ์ไวล่้วงหน้าตามขอ้มูลท่ีมีอยู่ และอุปสรรคท่ีไม่คาดคิด 
และมิไดค้วบคุมไวก่้อน อุปสรรคประเภทหลงัน้ีเรียกรวม ๆ กนัว่า “ อุบติัเหตุ (accident) ” 

โชคชยั บุเสมอ (2542 : 3) กล่าวว่า ความปลอดภยั หมายถึง สภาวการณ์ปราศจากภยั หรือ
การพน้ภยั รวมไปถึงการปราศจากอนัตราย การบาดเจ็บ การเส่ียงภยั หรือการสูญเสีย  

วิฑูรย ์สิมะโชคดี  และ วีรพงษ์  เฉลิมจิระรัตน์  (2547 : 19) ได้ให้ความหมายของความ 
ปลอดภยัว่า หมายถึง โดยปกติทัว่ไปหมายถึง “การปราศจากภยั” ซ่ึงในทางปฏิบติัเป็นไปไม่ไดท่ี้ 
ขจดัภยัทุกชนิดใหห้มดไปโดยส้ินเชิง ความปลอดภยัจึงใหร้วมถึง การปราศจากอนัตรายท่ีมี โอกาส
จะเกิดข้ึนดว้ย ในความหมายเชิงวิศวกรรมความปลอดภยั นอกจากความหมายขา้งต้นแลว้ ยงัมี
ความหมายครอบคลุมถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วมีผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิต 
ตามปกติท าใหเ้กิดความล่าชา้ หยดุชะงกั หรือเสียเวลา แมจ้ะไม่ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือพิการ 

 



4 
 

 

2.1.2 ความหมายของอุบัตเิหตุ  
เฉลิมชยั ชยักิตติภรณ์ และชยัยะ พงษพ์านิช (2533 : 41) ไดใ้ห้ความหมายของอุบติัเหตุว่า

หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีใครคาดคิด ไม่ตั้งใจให้เกิดข้ึน ไม่มีการวางแผนไวล่้วงหน้า
และไม่สามารถควบคุมได ้เม่ือมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนแลว้ยอ่มจะท าใหเ้กิดผลเสียหายหลายประการ  

อารี เพชรผดุ (2537 : 186) ไดใ้ห้ความหมายของอุบติัเหตุว่า หมายถึง ส่ิงหรือเหตุการณ์ท่ี 
เกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหวงั ไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่จ  าเป็นว่าจะเกิดอนัตรายหรือไม่ แต่จะเป็นส่ิงขดัขวาง 
การท างานหรือกิจกรรมไม่ใหเ้สร็จตามก าหนดเช่น ตนงานตกบนัไดจนบาดเจ็บมากหรือนอ้ยก็เป็น 
อุบติัเหตุ  

ชวลิต อาคมธน (2537 : 15) ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุว่า หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดย 
ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน เป็นส่ิงท่ีไม่มีใครตอ้งการให้เกิดข้ึน แต่เกิดข้ึนไดเ้พราะไดรั้บการกระท าอยา่ง 
ใดอยา่งหน่ึงต่อส่ิงของหรือบุคคลท่ีเรียกว่า เป็นผูป้ระสบอนัตราย เป็นส่ิงท่ีสร้างความสูญเสียใหแ้ก่ 
ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพยสิ์น โดยท่ีความเสียหายจากอุบติัเหตุนั้น อาจมีผลกระทบทนัทีทนัใด หรือไม่ 
ทนัทีทนัใดก็ตาม  

วไลพร ภิญโญ (2544 : 11) ไดใ้หค้วามหมายของอุบติัเหตุว่า หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยมิไดค้าดคิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ พิการ ถึงแก่ชีวิต ท าให้ทรัพยสิ์นหรือผลผลิตเสียหาย  
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือต่อสาธารณชน  

วิฑูรย ์สิมะโชคดี และวีรพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ (2547 : 20) ไดใ้หค้วามหมายของอุบติัเหตุว่า 
หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดว้างแผนไวล่้วงหน้า ซ่ึงก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ พิการ หรือตาย 
และท าใหท้รัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย 

อุบติัเหตุ ( 2562 : 1 )หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดคิดน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์เช่น บาดเจ็บเสียชีวิต ซ่ึง อาจเกิดข้ึนจากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพท่ีไม่ปลอดภยั 

อุบติัเหตุ ( 2560 : 1 ) (Accident) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมิได้วางคาดการณ์ไว้
ล่วงหนา้ ซ่ึง ก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ พิการ หรือตาย และท าใหท้รัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย  

อุบติัเหตุจากการท างาน ( Occupational Accidents) หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย บงัเอิญ 
ไม่ไดค้าดคิด และไม่ไดม้ีมาตรการ หรือแผนการควบคุมไวก่้อน ในสถานท่ีท างาน แลว้มีผล ท าให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดการบาดเจ็บ พิการ หรือถึงขั้นเสียชีวิต และอาจท าใหท้รัพยสิ์นเสียหาย   

จากความหมายของอุบติัเหตุขา้งตน้ สรุปไดว้่า อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย 
ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และเมื่อเกิดอุบติัเหตุแลว้อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย และ  
ทรัพยสิ์น ส่วนความปลอดภยั หมายถึง สภาวการณ์ท่ีปราศจากภยั รวมถึงการปราศจากอนัตราย 
การบาดเจ็บ การเส่ียงภยั หรือการสูญเสีย 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบักระทรวงแรงงาน 
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 กระทรวงแรงงาน ( 2556 ) กฎกระทรวงไดก้  าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการ
ด าเนินความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ไดใ้ห้ความหมาย
ของความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถึง การกระท าหรือสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงปลอดจาก
เหตุอนัจะท าให้เกิดการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อนร าคาญอนัเน่ืองจากการ
ท างานหรือเก่ียวกบัการท างาน  
 จากความหมายท่ีกล่าวมา สรุปไดว้่าความปลอดภยัในการท างาน หมายถึง สภาวการณ์อนั 
ปราศจากอนัตรายหรือการท างานท่ีไม่มีอนัตรายไม่อยู่ในสภาพท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุการ
บาดเจ็บ พิการ ตายเกิดโรคจากการท างาน และความเสียหายในทรัพยสิ์น 
ขอบข่ายในการบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
กระทรวงแรงงาน 
 2.2.1 วัตถุประสงค์ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นมาตรฐานขั้น
ต ่าในการป้องกนัอุบติัเหตุและโรคท่ีเกิดจากการท างาน และเสริมสร้างความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้ถานประกอบกิจการไดม้ีการบริหารจดัการในการควบคุม
อุบติัเหตุและโรคจากการท างานรวมทั้งมีกิจกรรมท่ีจะใหค้วามรู้ สร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั
และอาชีวอนามยัใหเ้กิดข้ึนกบัผูป้ฏิบติังาน 
2.2.2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่ใช้บังคบัในปัจจุบัน 
 กฎหมายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของกระทรวง
แรงงานท่ีใชบ้งัคบัอยู ่ณ ปัจจุบนั ไดแ้ก่  

1.พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
2. กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554 
3. กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน หมวด 8 พ.ศ. 2541 
และท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

2.2.3   ขอบเขตการบังคบัใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2554
บงัคบัใชก้บัสถานประกอบกิจการทุกประเภทท่ีมีการจา้งงานหรือมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป ไม่ใช้
บงัคบักบัราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน แต่ส่วนราชการดงักล่าวใน
การท างาน ในหน่วยงานของตนไม่ต ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานตามพระราชบญัญติัน้ี 
2.2.4   บทลงโทษ 
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 ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 มีอตัราโทษสูงสุด คือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 800,000 บาท หรือ 
ทั้งจ  าทั้งปรับ 
สาระส าคญัของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
1.พระราชบัญญัตคิวามปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
 -  นายจ้างมีหน้าท่ีจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีประสิทธิภาพการ
ท างานและสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ งการส่งเสริม
สนบัสนุนการปฏิบติังานของลูกจา้ง มิใหลู้กจา้งไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขอนามยั  
 -  ลูกจ้างมีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับนายจ้างในการด าเนินการและส่งเสริมด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่ลูกจา้งและสถาน
ประกอบกิจการ (มาตรา 6) 

1. การบริหาร การจัดการ และการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.1 นายจา้งมีหนา้ท่ีบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง(มาตรา8) 

1.2 นายจ้างจะตอ้งจัดให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน บุคลากร หน่วยงาน
หรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานและบุคลากรตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีการขึ้นทะเบียนต่อ
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 13 ) 

1.3 ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งท างานในสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีอาจท าใหลู้กจา้ง
เกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขอนามยั ใหน้ายจา้งแจง้ให้ลูกจา้งทราบถึง
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการท างานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจา้งทุกคน
ก่อนท่ีจะเขา้ท างาน เปล่ียนงาน หรือเปล่ียนสถานท่ีท างาน (มาตรา 14) 

1.4 ในกรณีท่ีนายจา้งรับลูกจา้งเขา้ท างาน นายจา้งจะตอ้งมีการจดัฝึกอบรมลูกจา้งทุกคน
ก่อนเร่ิมท างาน การฝึกอบรมจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขท่ีอธิบดี
ประกาศไดก้  าหนด (มาตรา 16) 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ไดอ้อก ประกาศสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการฝึกอบรมผูบ้ริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 

1.4.1 หลกัสูตรฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส าหรับลูกจา้งระดบับริหาร ใหม้ีระยะเวลาการฝึกงานอบรม 12 ชัว่โมง 
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1.4.2 หลกัสูตรฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส าหรับลูกจา้งหวัหนา้งาน ใหม้ีระยะเวลาการฝึกงานอบรม 12 ชัว่โมง 

1.4.3 หลกัสูตรฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส าหรับลูกจา้งหวัไปและลูกจา้งเขา้ท างานใหม่ ใหม้ีระยะเวลาการฝึกงานอบรม 6 ชัว่โมง 

สวสัดิการแรงงานในองค์กรอาจแบ่งออกได้เป็น 10 ประเภท คือ  
(1) สวสัดิการดา้นสุขภาพ เช่น ยาและเคร่ืองมือส าหรับการปฐมพยาบาล หอ้งพยาบาล 

การตรวจสุขภาพ การใหข้อ้มูลดา้นสุขอนามยั เป็นตน้ 
(2) สวสัดิการดา้นความปลอดภยัในการท างาน เช่น การให้ความรู้เก่ียวกบัอุบติัเหตุและ

ความปลอดภยั การส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยั การฝึกอบรมและเตรียมความ
พร้อมเก่ียวกบัความปลอดภยั เป็นตน้ 

(3) สวสัดิการดานความมัน่คง เช่น เงินรางวลัการท างานนาน การประกนัชีวิต เงินบ านาญ 
เป็นตน้ 

(4) สวสัดิการดา้นวนัหยดุวนัลา เช่น วนัหยดุตามประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  
วนัลากิจ วนัลาป่วย เป็นตน้ 

(5) สวสัดิการดา้นการศึกษา เช่น การศึกษานอกโรงเรียน การใหทุ้นการศึกษา การให ้
ลาศึกษาต่อการจดัตารางเวลาในการท างานใหเ้หมาะสมกบัเวลาเรียน เป็นตน้ 

(6) สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ เช่น บ้านพกั อาหารกลางวนั สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์
ร้านคา้ เงินสงเคราะห์ต่างๆเป็นตน้ 

(7) สวสัดิการดา้นนันทนาการ เช่น  การจัดกิจกรรมพกัผ่อน การตั้งชมรมกีฬา การจัด
แข่งขนักีฬา การน าเท่ียว การจดัเล้ียงประจ าปี เป็นตน้ 

(8) สวสัดิการด้านการให้ค  าปรึกษา เช่น การให้ค  าปรึกษาด้านอาชีพ การแก้ไขความ
ขดัแยง้ในการท างาน การให้ค  าปรึกษาในการใชชี้วิตในครอบครัว การให้ค  าปรึกษา
ดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 

(9) โบนสัและเงินสวสัดิการ เป็นการใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีพฤติกรรมท่ีองค์กรตอ้งการ 
เช่น เบ้ียขยนั เงินโบนสั เงินรางวลัประจ าปี รางวลัพนกังานดีเด่น เป็นตน้ 

(10)  สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น รถยนตป์ระจ าต าแหน่ง อุปกรณ์ส่ือสาร ศูนยรั์บเล้ียงเด็ก เป็นตน้ 
 
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 
ส่วนบุคคล 
 มาตรฐานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

 มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 มาตราขององคก์ารมาตรฐานสาก  



8 
 

 

(International Organization for Standardization ; ISO) 
 มาตรฐานสหภาพยโุรป ( European Standards ; EN ) 
 มาตรฐานประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด ์(Australia Standards / New 

Zealand Standards; AS/NZS ) 
 มาตรฐานสถาบนัมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ( American National 

Standards Institute ; ANSI ) 
 มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญ่ีปุ่น (Japanese Industrial Standards ; JIS ) 
 มาตรฐานสถาบันความปลอดภัยและอนามัยในการท างานแห่งชาติประเทศ

สหรัฐอเมริกา  
( The National Institute for Occupational Safety and Health ; NIOSH ) 

  มาตรฐานส านกังานบริหารความปลอดภยัและอาชีวอนามยัแห่งชาติกรมแรงงาน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration ; OSHA ) 

 มาตรฐานสมาคมป้องกนัอคัคีภยัแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection 
Association ; NFPA ) 

2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้มีการจดัตั้ง “ คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ”  มีปลดักระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ 

3. การควบคุม ก ากบั ดูแล 

 จดัใหม้ีการประเมินอนัตราย 
 ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมีผลต่อลูกจา้ง 
 จัดท า แผนการด า เ นินงานด้านความปลอดภัย อาชีวินามัย  และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานและจดัท าแผน การควบคุมดูแลลูกจา้งและ
สถานประกอบกิจการ 

 ส่งผลประเมินอนัตราย  การศึกษาผลกระทบ แผนการด าเนินงานและ
แผนการควบคุมใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 

ประกาศกรมสวสัดิการและการคุม้ครองแรงงาน เร่ืองก าหนดแบบแจง้การเกิดอุบติัภยัร้ายแรงหรือ
การประสบอนัตรายจากการท างาน 
 การแจ้งเป็นหนังสือกรณีท่ีสถานประกอบกิจการเกิดอุบัติภัยแรงหรือลูกจ้างประสบ
อนัตรายจากการท างานใหเ้ป็นไปตามแบบ สปร.5 ( ดูแบบในภาคผนวก )  
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กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองก าหนดแบบและวิธีการแจง้การเกิดอุบติัภยัร้ายแรง หรือ
ลูกจ้างประสบอนัตรายจากการท างาน และการส่งส าเนาหนังสือแจ้งการประสบอนัตรายหรือ
เจ็บป่วยต่อส านกังานประกนัสงัคมตามกฎหมายว่าดว้ยเงินทดแทนทางส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

4. พนักงานตรวจความปลอดภัย 
พนักงานตรวจความปลอดภยัเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าดว้ยกระทรวง
แรงงาน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้ งน้ี ในค าส่งแต่งตั้งพนักงานตรวจความ
ปลอดภยั รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงานต้องก าหนดคุณสมบัติ ขอบเขต อ  านาจท่ี และ
เง่ือนไขในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

5. กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ให้มี “ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ” ในกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเพื่อเป็นทุนใชจ่้ายเพื่อกิจการ 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหารกองทุน 
 สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานตามความเหมาะสมเป็นรายปี 
 เงินทดรองจ่ายในการด าเนินการตามมาตรา 37 

6. บทลงโทษ 
ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานมีบทลงโทษ ปรับ หรือ จ  าคุก หรือทั้งจ  าและปรับ 

2. กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
2.1 ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคาร” หมายความว่า  
 ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านักงาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนท่ีมีลูกจา้ง
 ท างานอยู ่
“สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอยา่งเบา” หมายความว่า  
 สถานท่ีท่ีมีวตัถุซ่ึงไม่ติดไฟ เป็นส่วนใหญ่ หรือมีวตัถุติดไฟไดใ้นปริมาณน้อยหรือมีวตัถุ
 ไวไฟในปริมาณนอ้ยท่ีเก็บไวใ้นภาชนะปิดสนิท อยา่งปลอดภยั  
 
“สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอยา่งปานกลาง” หมายความว่า  
 สถานท่ีท่ีมีวตัถุไวไฟ หรือวตัถุติดไฟได ้และมีปริมาณไม่มาก 
“สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอยา่งร้ายแรง” หมายความว่า  
 สถานท่ีท่ีมีวตัถุไวไฟ หรือวตัถุติดไฟไดง่้าย และมีปริมาณมาก 
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“เพลิงประเภท เอ” หมายความว่า 
 เพลิงท่ีเกิดจากเช้ือเพลิงธรรมดา เช่น ไม ้ผา้ กระดาษ ยาง พลาสติก รวมทั้งส่ิงอ่ืนท่ีมี
 ลกัษณะเดียวกนั 
“เพลิงประเภท บี” หมายความว่า  
 เพลิงท่ีเกิดจากไขหรือของเหลวท่ีติดไฟได ้ก๊าซ และ น ้ามนัประเภทต่าง ๆ   
“เพลิงประเภท ซี” หมายความว่า  
 เพลิงท่ีเกิดจากอุปกรณ์หรือวตัถุท่ีมีกระแสไฟฟ้า 
“เพลิงประเภท ดี” หมายความว่า  
 เพลิงท่ีเกิดจากโลหะต่าง ๆ ท่ีติดไฟได ้เช่น แมกนีเซียม เซอร์โคเนียม ไทเทเนียม รวมทั้ง
 โลหะอ่ืนท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  
“วตัถุระเบิด” หมายความว่า  
 วตัถุระเบิดตามกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิด ดอกไมเ้พลิง และส่ิง
 เทียมอาวุธปืน หรือวตัถุท่ีสามารถระเบิดไดเ้มื่อไดรั้บความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ หรือ
 เมื่อไดรั้บการกระทบกระเทือน การเสียดสี หรือถูกกระท าโดยตวัจุดระเบิด 
“วตัถุไวไฟ” หมายความว่า  
 วตัถุท่ีมีคุณสมบติัติดไฟไดง่้ายและสนัดาปเร็ว 
“เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได”้ หมายความว่า  
 เคร่ืองดบัเพลิงซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุปกรณ์ ท่ีเคล่ือนยา้ยได้โดยสะดวก และใชง้านด้วยมือ 
 ภายในบรรจุสารดบัเพลิงซ่ึงสามารถขบัออกไดโ้ดยใชแ้รงดนั เช่น เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือ
 ถือ แบบยกห้ิว แบบลากเข็น หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีคลา้ยกนั  
“ระยะเขา้ถึง” หมายความว่า  
 ระยะทางท่ีผูป้ฏิบติังานสามารถเขา้ถึงเคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได ้เพื่อดบัเพลิง 
2.2 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบกิจการ  
 ตามกฎกระทรวงน้ี และตอ้งดูแลระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพและปลอดภยั  
 
 
2.3 ในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง  
 ใหน้ายจา้งจดัท าป้ายขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการดบัเพลิง และการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศ
ใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.4 ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  
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 นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ 3 แล้วให้ นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ประกอบดว้ยการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกนัอคัคีภยั การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ 
และการบรรเทาทุกข์ ให้นายจ้างจัดเก็บแผนป้องกันและระงับอคัคีภยั ณ สถานประกอบกิจการ
พร้อมท่ีจะให ้พนกังานตรวจความปลอดภยัตรวจสอบ 
 2.5 อาคารท่ีมีสถานประกอบกิจการหลายแห่งตั้งอยูร่วมกนั  
 ให้นายจา้งทุกรายของ สถานประกอบกิจการในอาคารนั้นมีหน้าท่ีร่วมกนัในการจดัให้มี
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั รวมทั้ง แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัดว้ย  
2.6 ในกรณีท่ีนายจา้งสัง่ใหลู้กจา้งท างานท่ีมีลกัษณะงานหรือไปท างาน  
 สถานท่ีท่ีเส่ียง หรืออาจเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภัย ให้นายจ้างแจ้งข้อปฏิบติัเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการท างานใหลู้กจา้งทราบ ก่อนการปฏิบติังาน 
2.7 ใหน้ายจา้งจดัเก็บวตัถุต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 2.7.1 วตัถุซ่ึงเมื่อรวมกนัแลว้จะเกิดการลุกไหมห้รืออาจก่อใหเ้กิดการลุกไหม ้ใหแ้ยกเก็บ
 โดยมิให ้ปะปนกนั  
 2.7.2 วตัถุซ่ึงโดยสภาพสามารถอุม้น ้ าหรือซบัน ้ าไดม้าก ใหจ้ดัเก็บไวบ้นพ้ืนของอาคารซ่ึง 
 สามารถ รองรับน ้ าหนกัท่ีเพ่ิมข้ึนได ้
2.8 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เสน้ทางหนีไฟทุกชั้นของอาคาร 
 อยา่งนอ้ยชั้นละสองเส้นทางซ่ึงสามารถ อพยพลูกจา้งท่ีท างานในเวลาเดียวกนัทั้งหมดสู่จุด
ท่ีปลอดภยัไดโ้ดยปลอดภยัภายในเวลาไม่เกินหา้นาที เสน้ทางหนีไฟจากจุดท่ีลูกจา้งท างานไปสู่จุด
ท่ีปลอดภยัตอ้งปราศจากส่ิงกีดขวาง ประตูท่ีใชใ้นเส้นทางหนีไฟตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟไม่มีธรณี
ประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดท่ี บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกบัตอ้งติด
อุปกรณ์ท่ีบงัคบัให้บานประตูปิดไดเ้อง ห้ามใช ้ประตูเล่ือน ประตู มว้น หรือประตูหมุน และห้าม
ปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผกู ล่ามโซ่ หรือท าให้ เปิดออกไม่ไดใ้นขณะท่ีมีลูกจา้งท างาน  
2.9 สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตั้งแต่สองชั้นข้ึนไป  
 มีพ้ืนท่ีประกอบกิจการตั้งแต่ สามร้อยตารางเมตรข้ึนไป ให้นายจา้งจดัใหมี้ระบบสญัญาณ
แจง้เหตุเพลิงไหมใ้นสถานประกอบกิจการทุกชั้น โดยใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 2.9.1 ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย  
 (ก) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหมท้ั้งท่ีใชร้ะบบแจ้งเหตุอตัโนมติัและระบบแจง้เหตุท่ีใชมื้อ 
 เพื่อใหอุ้ปกรณ์ส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมท้ างาน  

 (ข) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมต้อ้งสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทุกคน  
 ภายในอาคารไดย้นิหรือทราบอยา่งทัว่ถึงเพ่ือการหนีไฟ  
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 2.9.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุท่ีใช้มือต้องอยู่ในท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงได้ง่าย หรืออยู่ใน
 เสน้ทางหนีไฟ โดยติดตั้งห่างจากจุดท่ีลูกจา้งท างานไม่เกินสามสิบเมตร  
 2.9.3 เสียงหรือสญัญาณท่ีใชใ้นการแจง้เหตุเพลิงไหมต้อ้งมีเสียงหรือสญัญาณท่ีแตกต่างไป
 จากเสียง หรือสญัญาณท่ีใชใ้นสถานประกอบกิจการ  
 2.9.4 กิจการโรงพยาบาลหรือสถานท่ีหา้มใชเ้สียงหรือใชเ้สียงไม่ไดผ้ล ตอ้งจดัใหม้ีอุปกรณ์ 
 หรือมาตรการอ่ืนใด เช่น สัญญาณไฟ หรือรหัส ท่ีสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหมไ้ดอ้ย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
 2.9.5 การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคม 
 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีอธิบดีก  าหนด 
2.10 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีแสงสว่างอยา่งเพียงพอส าหรับเสน้ทางหนีไฟในการอพยพลูกจา้ง   
 จากอาคารเพ่ือการหนีไฟ รวมทั้งจดัให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าส ารองท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้า เพ่ือ
การหนีไฟ และส าหรับใชก้บัอุปกรณ์ดบัเพลิงขั้นตน้หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้นทนัทีท่ีไฟฟ้า
ดบั  
2.11 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีมีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 2.11.1 ขนาดของตวัหนงัสือตอ้งสูงไม่นอ้ยกว่าสิบหา้เซนติเมตร และเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
 2.11.2 ป้ายบอกทางหนีไฟตอ้งมีแสงสว่างในตวัเองหรือใชไ้ฟส่องใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
 ตลอดเวลา ทั้งน้ี ตอ้งไม่ใชสี้หรือรูปร่างท่ีกลมกลืนไปกบัการตกแต่งหรือป้ายอ่ืน ๆ ท่ีติดไว้
 ใกลเ้คียง หรือโดยประการใด ท่ีท าใหเ้ห็นป้ายไม่ชดัเจน  
2.12 ให้นายจา้งจดัให้มีระบบน ้ าดบัเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้ในการดบัเพลิง ท่ีสามารถ
ดบัเพลิงขั้นตน้ไดอ้ยา่งเพียงพอในทุกส่วนของอาคาร อยา่งนอ้ยใหป้ระกอบดว้ย 
 2.12.1 ในกรณีท่ีไม่มีท่อน ้ าดับเพลิงของทางราชการในบริเวณท่ีสถานประกอบกิจการ
 ตั้งอยูห่รือมี แต่ปริมาณน ้ าไม่เพียงพอ ใหจ้ดัเตรียมน ้ าส ารองไวใ้ชใ้นการดบัเพลิงโดยตอ้งมี
 อตัราส่วนปริมาณน ้ าท่ีส ารองต่อพ้ืนท่ีอาคารตามท่ีก  าหนดไว ้ส าหรับกรณีท่ีนายจ้างมี
 อาคารหลายหลงั ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน อาจจดัเตรียมน ้ าส ารองไวใ้นปริมาณท่ีใชก้ับ
 อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุดเพียงหลงัเดียวก็ได ้ 
 2.12.2 ระบบการส่งน ้ าท่ีเก็บกกัน ้ าเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง และการติดตั้ง จะตอ้งไดรั้บการ
 ตรวจสอบ และรับรองจากวิศวกรตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร และตอ้งมีการป้องกนัไม่ให้
 เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม ้ยานพาหนะ หรือส่ิงอ่ืน  
 2.12.3 ขอ้ต่อท่อรับน ้ าดบัเพลิงเขา้อาคารและข้อต่อส่งน ้ าภายในอาคารจะตอ้งเป็นระบบ
 เดียวกบัท่ีใชใ้นหน่วยดบัเพลิงของทางราชการในทอ้งถ่ิน  
 2.12.4 ขอ้ต่อสายส่งน ้ าดบัเพลิงและหัวฉีดดบัเพลิงจะตอ้งเป็นระบบเดียวกบัท่ีใชใ้นหน่วย
 ดบัเพลิง ของทางราชการในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงสามารถต่อเขา้ดว้ยกนัไดห้รือตอ้งมีอุปกรณ์
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 2.12.5 สายส่งน ้ าดบัเพลิงต้องมีความยาวหรือต่อกันให้มีความยาวเพียงพอท่ีจะควบคุม
 บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมไ้ด ้
2.13 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได ้โดยตอ้งปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 2.13.1 จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได้ตามประเภทของเพลิง ซ่ึงเป็นไปตาม
 มาตรฐาน ท่ีส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมก าหนด หรือตามมาตรฐานท่ีอธิบดี
 ก าหนด  
 2.13.2 เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยไดทุ้กเคร่ือง ตอ้งจดัให้มีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์  
 แสดงว่า เป็นชนิดใด ใชด้บัเพลิงประเภทใด และเคร่ืองหมายหรือสญัลกัษณ์นั้นตอ้งมีขนาด
 ท่ีมองเห็นได ้อยา่งชดัเจนในระยะไม่นอ้ยกว่าหน่ึงเมตรหา้สิบเซนติเมตร  
 2.13.3 ห้ามใช้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได้ท่ีอาจเกิดไอระเหยของสารพิษ เช่น 
 คาร์บอนเตตราคลอไรด ์ 
 2.13.4 จัดให้มีเคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได้ตามจ านวน ความสามารถของเคร่ือง
 ดบัเพลิง และการติดตั้ง   
 2.13.5 จดัใหม้ีการดูแลรักษาและตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้ โดย
 การตรวจสอบ  ต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหน่ึงคร้ัง พร้อมกับติดป้ายแสดงผลการ
 ตรวจสอบและวนัท่ีท าการตรวจสอบ คร้ังสุดทา้ย 
2.14 กรณีท่ีนายจา้งจดัใหมี้ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั ใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี  
 2.14.1 ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
 ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 2.14.2 ตอ้งเปิดวาลว์ประธานท่ีควบคุมระบบจ่ายน ้ าเขา้หรือสารดบัเพลิงอ่ืนอยู่ตลอดเวลา 
 และจดัใหม้ี ผูค้วบคุมดูแลใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา  
 2.14.3 ตอ้งติดตั้งสญัญาณเพ่ือเตือนภยัในขณะท่ีระบบดบัเพลิงอตัโนมติัก  าลงัท างาน  
 2.14.4 ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางทางน ้ าหรือสารดบัเพลิงอ่ืนจากหวัฉีดดบัเพลิงโดยรอบ  
 
2.15 ในสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอยา่งร้ายแรงหรืออยา่งปานกลาง 
 นายจา้งตอ้งจดัให้มีระบบน ้ าดบัเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพ่ือใชใ้นการดบัเพลิงตามขอ้ 
12 และ เคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยไดต้ามข้อ 13 ส าหรับสถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิด
อคัคีภยัอยา่งเบา นายจา้งอาจจดัใหม้ีเคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยไดต้ามขอ้ 13 
2.16 ใหน้ายจา้งปฏิบติัเก่ียวกบัอุปกรณ์ดบัเพลิง 
2.17 สถานท่ีซ่ึงมีสภาพเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยัอยา่งร้ายแรงหรืออยา่งปานกลาง  
 ให้นายจา้งจดัลูกจา้งเพื่อท าหน้าท่ีดบัเพลิงประจ าอยู่ตลอดเวลาท่ีมีการท างาน และจดัหา
อุปกรณ์คุม้ครอง ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีใชใ้นการดบัเพลิงและการฝึกซอ้มดบัเพลิงซ่ึงตอ้งอยู่
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ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้ เช่น เส้ือคลุมดบัเพลิง รองเทา้ ถุงมือ หมวก หนา้กากป้องกนัความร้อนหรือ
ควนัพิษ อยา่งนอ้ย ใหเ้พียงพอกบัจ านวนผูท้  าหนา้ท่ีดบัเพลิงนั้น 
2.18 ใหน้ายจา้งป้องกนัอคัคีภยัจากแหล่งก่อเกิดการกระจายตวัของความร้อน 
2.19 ในกรณีท่ีนายจา้งมี เก็บ หรือขนถ่ายวตัถุไวไฟหรือวตัถุระเบิดจะตอ้งด าเนินการ  
 เพ่ือป้องกนัการเกิดอคัคีภยั ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภัยในการ
ท างาน เก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย วตัถุไวไฟ หรือวตัถุระเบิด 
 2.20 การเก็บถงัก๊าซชนิดเคล่ือนยา้ยไดช้นิดของเหลว ใหน้ายจา้งปฏิบติั 
2.21 การป้องกนัอนัตรายจากถ่านหิน เซลลูลอยด ์หรือของแข็งท่ีติดไฟไดง่้าย ใหน้ายจา้งปฏิบติั 
2.22 การเก็บวตัถุท่ีติดไฟไดง่้าย 
 ประเภทไม ้กระดาษ ขนสัตว์ ฟาง โฟม ฟองน ้ าสังเคราะห์ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีคุณสมบัติ
คลา้ยคลึงกนั ใหน้ายจา้งแยกเก็บไวใ้นอาคารต่างหากหรือเก็บในหอ้งทนไฟ ซ่ึงหลงัคาหรือฝาหอ้ง
ตอ้งไม่ท าดว้ยแกว้หรือวสัดุโปร่งใสท่ีแสงแดดส่องตรงเขา้ไปได ้ในกรณีท่ีมีจ  านวนนอ้ย อาจเก็บไว้
ในภาชนะทนไฟหรือถงัโลหะท่ีมีฝาปิด 
2.23 ใหน้ายจา้งปฏิบติัเก่ียวกบัของเสียท่ีติดไฟไดง่้าย 
2.24 การก าจดัของเสียท่ีติดไฟไดง่้ายโดยการเผา 
2.25 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ส าหรับอาคารหรือส่ิงก่อสร้าง 
2.26 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัผลกระทบจากฟ้าผา่เขา้สู่ระบบไฟฟ้าของอาคาร 
2.27 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละส่ีสิบของจ านวนลูกจา้งในแต่ละหน่วยงาน  
 สถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตจาก
กรมสวสัดิการ และคุม้ครองแรงงานเป็นผูด้  าเนินการฝึกอบรม  
2.28 ใหน้ายจา้งจดัใหม้ีการด าเนินการเก่ียวกบัความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
2.29 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งฝึกซอ้มอพยพหนีไฟออกจากอาคารไปตามเสน้ทางหนีไฟ  
2.30 ใหน้ายจา้งจดัใหลู้กจา้งทุกคนฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 
 อย่างน้อย  ปีละหน่ึงคร้ัง ทั้ งน้ี ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายท่ีท างานอยู่ภายในอาคาร
เดียวกนัและในวนัและเวลาเดียวกัน  ท าการฝึกซอ้มพร้อมกนั และก่อนการฝึกซอ้มไม่น้อยกว่า
สามสิบวนั ให้นายจา้งส่งแผนการฝึกซอ้มดบัเพลิง และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียด
เก่ียวกบัการฝึกซอ้มต่ออธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย เพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
2.31 ใหห้น่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้และหน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลิงและหนีไฟ  
 ท่ีไดรั้บการข้ึนทะเบียนตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง หลกัเกณฑ์
และวิธีการข้ึน ทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้ หน่วยงานฝึกซอ้มดบัเพลิงและ
หนีไฟ ลงวนัท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2549 มีสิทธิด าเนินการตามขอ้ 27 และข้อ 30 จนกว่าการข้ึน
ทะเบียนนั้นจะส้ินอาย ุ 
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2.32 ใหห้น่วยงานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  
 เร่ือง ก  าหนดหน่วยงาน ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซอ้มหนีไฟ พ.ศ. 2550 มีสิทธิด าเนินการตามขอ้ 27 และขอ้ 30 ต่อไป โดยตอ้งขอรับใบอนุญาต
จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบ้งัคบั 
 กฎกระทรวงฉบบัน้ี ก  าหนดคุณสมบติัของนิติบุคคลผูข้ออนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม
การดบัเพลิงขั้นตน้หรือหน่วยงานฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ การขออนุญาตและการ
อนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต และการก าหนดค่าบริการการ
ฝึกอบรมการดบัเพลิงขั้นตน้การฝึกซอ้มดบัเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม
ไดจ้ากกฎกระทรวงฯ 

3. กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีความ
เกีย่วข้องกบัความปลอดภัยในการท างาน  
 3.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) 
 3.1.1 งานทุกประเภทมรเวลาท างานปกติวนัหน่ึงไม่เกิน 8 ชัว่โมง 
 3.1.2 งานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้งไดแ้ก่  
  (1) งานท่ีตอ้งท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า ในอุโมงคห์รือในท่ีอบัอากาศ 
  (2) งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรังสี 
  (3) งานเช่ือมโลหะ 
  (4) งานขนส่งวตัถุอนัตราย 
  (5) งานผลิตสารเคมีอนัตราย 
  (6) งานท่ีตอ้งท าดว้ยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรซ่ึงผูท้  าไดรั้บความสั่นสะเทือนอนั
  อาจเป็นอนัตราย 
  (7) งานท่ีตอ้งท าเก่ียวกบัความร้อนจดัหรือความเยน็จดัอนัอาจเป็นอนัตราย 
ให้นายจา้งก  าหนดเวลาการท างานปกติวนัหน่ึงไม่เกิน 7 ชัว่โมง และเม่ือรวมเวลาทั้งส้ิน สัปดาห์
หน่ึงไม่เกิน 42 ชัว่โมง 
 3.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) 
 หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ท างาน ไดแ้ก่ 

3.2.1 งานเก่ียวกับความร้อน ความเยน็ ความสั่นสะเทือน และเสียงอนัอาจเป็น
อนัตรายดงัต่อไปน้ี 
(1) งานซ่ึงท าให้มีอุณหภูมิในสภาวะแวดล้อมในการท างานสูงกว่า 45 องศา
เซลเซียส 

  (2) งานซ่ึงท าในหอ้งเยน็ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหาร 
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  (3) งานท่ีใชเ้คร่ืองเจาะกระแทก 
  (4) งานท่ีมีระดบัเสียงท่ีลูกจา้งไดรั้บการติดต่อกนัเกนิ 85 เดซิเบล (เอ)  
       ในการท างานวนัละ 8 ชัว่โมง 
 3.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) 
 (1) ให้นายจา้งก  าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดการท างานปกติของลูกจา้งในงานขนส่ง
ทางบก 
 (2) ลูกจา้งซ่ึงท าหนา้ท่ีขบัข่ียานพาหนะ นายจา้งตอ้งจดัใหม้ีเวลาพกัติดต่อกนัวนัหน่ึง 
หรือไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หลงัจากลูกจา้งซ่ึงท าหน้าท่ีขบัข่ียานพาหนะไดท้ างานมาแลว้ไม่เกิน 4 
ชัว่โมง  

3.4 กฎกระทรวงก าหนดอตัราน า้หนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานได้ พ.ศ. 2547  
ใหน้ายจา้งใชลู้กจา้งท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนกัไม่เกินอนัตราน ้ าหนกัโดย
เฉล่ียต่อลูกจา้ง 1 คน ดงัต่อไปน้ี 

(1) 20 กิโลกรัมส าหรับลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กผูห้ญิง อายตุั้งแต่ 15 ปีแต่ยงัไม่ถึง 18 ปี 
(2) 25 กิโลกรัมส าหรับลูกจา้งซ่ึงเป็นเด็กชาย อายตุั้งแต่ 15 ปีแต่ยงัไม่ถึง 18 ปี 
(3) 25 กิโลกรัมส าหรับลูกจา้งซ่ึงเป็นผูห้ญิง 
(4) 55 กิโลกรัมส าหรับลูกจา้งซ่ึงเป็นผูช้าย 

ในกรณีของหนักเกินอตัราน ้ าหนักท่ีก  าหนดไว ้ให้นายจา้งจดัให้มีและใหลู้กจา้งใชเ้คร่ืองทุ่นแรงท่ี
เหมาะสมส าหรับการใชง้าน 
2.3 แนวคดิและทฤษฏีการป้องกนัและควบคุมอนัตราย 
 ในการป้องกนัและควบคุมอนัตรายจากการท างานนั้น หลกัส าคญัท่ีสถานประกอบกิจกรรม
ควรด าเนินการ คือ การป้องกันควบคุมแหล่งหรือตน้ก าเนิดของอนัตรายเหล่านั้น ซ่ึงอาจจะใช้
วิธีการทางดา้นวิศวกรรม เช่น การออกแบบระบบความปลอดภยัต่างๆ การจดัสถานท่ีท างานให้
เหมาะสม หรือใชว้ิธีการป้องกนัและควบคุมโดยการจ ากดัการสัมผสักบัแหล่งก าเนิด การควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มในการท างานและวิธีการป้องกนัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 

 1. ทฤษฎีโดมโินของการเกดิอุบัตเิหตุ Domino Theory 
ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถเช่ือมโยงได้กับปรัชญา

ความปลอดภัยของ H.W. Heinrich เก่ียวกับสาเหตุของอุบัติเหตุได้ทฤษฎีโดมิโน กล่าวว่า การ
บาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลท่ีสืบเน่ืองโดยตรงมาจากอุบติัเหตุและอุบติัเหตุเป็นผลมา
จากการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึงเปรียบไดเ้หมือนตวัโดมิโนท่ีเรียง
กนัอยู ่5 ตวัใกลก้นั เม่ือตวัท่ีหน่ึงลม้ยอ่มมีผลท าใหต้วัโดมิโนถดัไปลม้ตามกนัไปดว้ย ตวัโดมิโนทั้ง
หา้ตวั ไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มหรือภูมิหลงัของบุคคล (Social Environment or Background) 
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2. ความบกพร่องผดิปกติของบุคคล (Defects of Person) 
3. การกระท าหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts / Unsafe Conditions) 
4. อุบติัเหตุ (Accident) 
5. การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury/Damages) 

นัน่คือ สภาพแวดลอ้มของสงัคมหรือภูมิหลงัของคนใดคนหน่ึง เช่น สภาพครอบครัวฐานะ
ความเป็นอยู ่การศึกษาอบรม ก่อใหเ้กิดความบกพร่องผดิปกติของคนนั้น ทศันคติต่อความปลอดภยั
ท่ีไม่ถูกตอ้ง ชอบเส่ียง มกัง่าย ก่อใหเ้กิดการกระท าท่ีไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั ซ่ึง
จะท าก่อให้เกิดอุบัติเหตุและท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือความสูญเสียตามมาทฤษฎีโดมิโน 
การป้องกนัอุบัตเิหตุตามทฤษฎีโดนิโน          

ตามทฤษฎีโดมิโน หรือลูกโซ่ของอุบติัเหตุ เมื่อโดมิโนตวัท่ี 1 ลม้ ตวัถดัไปก็ลม้ตาม ดงันั้น
หากไม่ใหโ้ดมิโนตวัท่ี4 ลม้ (ไม่ใหเ้กิดอุบติัเหตุ) ก็ตอ้งเอาโดมิโนตวัท่ี 3 ออก (ก  าจดัการกระท าหรือ
สภาพการณ์ท่ีไม่ปลอดภยั) การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดข้ึนการป้องกนัอุบติัเหตุตาม
ทฤษฎีโดมิโนหรือลูกโซ่อุบติัเหตุ ก็คือ การตดัลูกโซ่อุบติัเหตุ โดยก าจดัการกระท าหรือสภาพการณ์
ท่ีไม่ปลอดภัยออกไปอุบัติ เหตุก็ไม่เกิดข้ึน ส่วนการท่ีจะแก้ไข ป้องกันท่ีโดมิโนโนตัวท่ี  1 
(สภาพแวดลอ้มของสังคมหรือภูมิหลงัของบุคคล) หรือตวัท่ี 2 (ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล) 
เป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขไดย้ากกว่า เพราะเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนและปลูกฝังเป็นคุณสมบติัส่วนบุคคลแลว้ 

 2.  ทฤษฎีความเอนเอยีงในการเกดิอุบัตเิหตุ (Accident-Proneness Theory) 
ทฤษฎีความโน้มเอียงของการเกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนโดยนักวิจัยอังกฤษ  2 คนคือ Major 

Greenwood และ Hilda Woods ท่ีได้ท าการศึกษาการเกิด อุบติัเหตุของคนงานในประเทศองักฤษ 
โดยอธิบายถึงการเกิดอุบติัเหตุซ ้าๆ คือ การท่ีบางบุคคลเกิดอุบติัเหตุ มากกว่าคนอ่ืนๆ แต่ความโน้ม
เอียงท่ีจะท าให้เกิดอุบติัเหตุอธิบายถึงว่า “  ท าไมบุคคลนั้นจึงเกิดอุบติัเหตุมากกว่าคนอ่ืน ๆ” ความ
โน้มเอียงท่ีจะท าให้เกิดอุบติัเหตุเป็นการคาดการณ์ ล่วงหน้าซ่ึงแต่ละคนย่อมมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุ
ไดเ้ท่าๆ กนั 
ความโน้มเอยีงที่จะท าให้บุคคลเกดิอุบัตเิหตุ 

 1.  ความโน้มเอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุมีก  าหนดเวลาในช่วงสั้นๆ โดย เกิดผลในระยะวิกฤต คือ ใน
สภาพบุคคลท่ีเครียด แต่เม่ือระยะวิกฤตเหล่านั้นหมดไป บุคคลก็จะปรับตวัในสภาพเดิมได ้แต่อยู่
ภายใตค้วามรู้สึกกดดนัท่ีมี ความโนม้เอียงจะท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้เช่น บุคคลท่ีอยูร่ะยะพกัฟ้ืนจะมี
ความอ่อนเพลียซ่ึงความอ่อนเพลียน้ีจะเป็นเหตุสนบัสนุนใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

 2.  ความโน้มเอียงท่ีจะท าให้เกิดอุบัติเหตุของแต่ละบุคคล มีสาเหตุใหญ่มาจากแหล่งภายในท่ี
ประกอบดว้ย บุคลิก สภาพจิตใจและสภาพ ร่างกาย 
 2.1 บุคลิกลกัษณะ พวกน้ีจะมีบุคลิกลกัษณะท่ีต่อตา้นสังคม มีพฤติกรรมท่ี เปิดเผยชอบ
 แหวกกฎ (ท าลายกฎเกณฑ)์ 
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 2.2 สภาพจิตใจ คือ พวกอารมณ์รุนแรงต่างๆเช่น อาการซึมเศร้า ฉุนเฉียวง่าย มีความเครียด
สูงและพวกท่ีมีกฎเกณฑจ์ะมีแนวโนม้เอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุสภาพร่างกาย เช่น สายตาผดิปกติ ความ
ชรา เป็นตน้ เหล่าน้ี จะท าใหบุ้คคลเสียความสามารถในอนัจะท าใหเ้กิดความปลอดภยั 
 Karl Marble (1926) นกัจิตวิทยาชาวเยอรมนัไดเ้สนอความโนม้เอียงในการเกิดอุบติัเหตุ อนั
เป็นลักษณะบุคลิกภาพซ่ึงมีแนวโน้มให้บุคคลได้รับอุบัติเหตุ ซ่ึงแนวคิดน้ีได้ศึกษาลักษณะ
ธรรมชาติของบุคคลท่ีมีส่วนเป็นสาเหตุให้เกิดอุบติัเหตุได ้ซ่ึงแยกประเภทบุคคลหรืออาจเรียกว่า 
เป็นปัจจยัซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบติัภยัไวเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

•ผูท่ี้มีลกัษณะ X ไดแ้ก่ ผูม้ีความโนม้เอียงท่ีจะไม่เกิดอุบติัเหตุ 
•ผูท่ี้มีลกัษณะ Y ไดแ้ก่ ผูม้ีความโนม้เอียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ 
บุ ค ค ล ป ร ะ เ ภ ท เ อ็ ก ซ์  ( Type X) 
มีค ว าม เ อน เ อี ย งที่ จ ะ ไ ม่ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ 
(Non-Accident-Prone) 

บุ ค ค ล ป ร ะ เ ภ ท ว า ย  ( Type Y) 
มี ค ว า ม เ อ น เ อี ย ง ที่ จ ะ เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ 
(Accident-Prone) 

     1. ผู ้ ท่ี มี ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น 
     2. ผู ้ท่ี มี เ ป้ าหม าย ในก ารด า ร ง ชี วิ ต 
     3. ผู ้ ท่ี พ อ ใ จ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ั น 
     4. ผูท่ี้เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ 
ผู ้ อ่ื น 
     5. ผู ้ ท่ี ไ ม่ เ ผ ด็ จ ก า ร 
     6.ผูท่ี้ไม่ชอบโต้เถียงหรือทะเลาะวิวาท 
     7. ผูท่ี้นึกถึงผูอ่ื้น 

     1. ผู ้ ท่ี ไ ม่ มี ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น 
     2. ผู ้ท่ี ไม่มี เ ป้ าหมายในการด า รง ชีวิ ต 
     3. ผู ้ ท่ี ไ ม่ พ อ ใ จ ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ั น 
     4. ผูท่ี้ไม่สนใจในสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู ้ อ่ื น 
     5. ผู ้ ท่ี ไ ม่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ ์
     6. ผูท่ี้ระงบัอารมณ์ ความรู้สึกเกลียดชงัยาก 
     7. ผูท่ี้นึกถึงแต่ตวัเอง 

ส่วน Shaw and Sichel (2016)ไดร้วบรวมลกัษณะบุคลิกภาพของคนเราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
อุบติัเหตุไว ้โดยพิจารณาลกัษณะบุคคลท่ีเส่ียงต่ออุบติัเหตุและไม่เส่ียงต่ออุบติัเหตุดงัน้ี 

 
 
ลกัษณะของผู้เส่ียงอุบัตเิหตุมาก 

1.  ผูท่ี้บกพร่องทางจิตใจ เป็นโรคจิต โรคประสาท 
2.  ผูท่ี้ไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไม่รู้จกัสงัเกต 
3.  ผูท่ี้ขาดระเบียบวินยั 
4.  ผูท่ี้ปรับตวัไม่ดี หรือปรับตวัไม่ได ้
5.  ผูท่ี้มีอารมณ์ไม่มัน่คง ขาดการควบคุมอารมณ์ อารมณ์ฉุนเฉียว 
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6.  ผูท่ี้ชอบริษยา ไม่มีความพึงพอใจ 
7.  ผูท่ี้ขาดความอดทน ถูกครอบง าและข่มขู่ง่าย 
8.  ผูท่ี้เห็นแก่ตวั ค  านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน 
9.  ผูท่ี้มีความเช่ือโบราณ ไม่มีเหตุผล 
10. ผูท่ี้มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัวยั ขาดวุฒิภาวะ 
11. ผูท่ี้ไม่รู้จกัช่วยตนเอง ไม่กลา้ตดัสินใจ 
12. ผูท่ี้มีความเช่ือมัน่ตวัเองสูงเกินไป 
13. ผูท่ี้ชอบการแข่งขนัมาก 
14. ผูท่ี้มีทศันคติต่อตา้นสงัคม หรือมีแนวโนม้ท่ีจะก่ออาชญากรรม 

ลกัษณะของผู้ที่เส่ียงอุบัตเิหตุน้อย 
1.  ผูท่ี้ควบคุมตวัเองไดดี้ มีวุฒิภาวะ และมีสุขภาพดี 
2.  ผูท่ี้ปรับตวัเขา้กบัสงัคมไดแ้ละมีความรับผดิชอบ 
3.  ผูท่ี้ควบคุมอารมณ์ได ้ไม่กา้วร้าวมากเกินไป 
4.  ผูท่ี้สามารถประเมินสถานการณ์และตดัสินใจได ้
5.  ผูท่ี้เรียนรู้ไดเ้ร็ว โดยเฉพาะจากประสบการณ์และการท าผดิพลาด 
6.  ผูท่ี้เป็นมิตร ร่าเริง และรู้จกัการยอมรับ 

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วงชีวิต ย่อมมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุไดเ้สมอ 
ดงันั้นผูท่ี้มีแนวโนม้ว่าจะเกิดอุบติัเหตุ ก็มิใช่ว่าจะเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอุบติัเหตุเสมอ หรืออุบติัเหตุซ ้า 
เสมอ และในเร่ืองพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกิดอุบติัเหตุนั้น ไดศึ้กษาถึงความเปล่ียนแปลงในชีวิต 
ของคนงานซ่ึงมีผลต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตและการเกิดอุบติัเหตุของคนงาน โดย Alkorไดต้ั้ง
หน่วยวดัข้ึนเรียกว่า “หน่วยการเปล่ียนแปลงในชีวิต” (Life Change Units) และให้มูลค่าส าหรับ
ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เรียงตามล าดบัความส าคญัไว ้แลว้สรุปเป็นตวัเลขว่าในช่วงเวลาสั้นหาก
บุคคลใดได้รับหรือพบกบัความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ จนมีค่าเกินระดับหน่ึงแลว้ จะได้รับผลต่อ
ร่างกายอยา่งแน่นอน 
 
ตารางแสดงหน่วยการเปลีย่นแปลงในชีวติ 
 

อนัดับที่ เหตุการณ์ มูลค่า 
1 การตายของคู่สมรส 100 
2 การหยา่ร้าง 73 
3 การแยกกนัอยู ่ 65 
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4 การติดคุก 63 
5 การตายของคนในครอบครัว 63 
6 ความบาดเจ็บ เจ็บป่วยส่วนตวั 53 
7 การแต่งงาน 50 
8 การถูกไล่ออกจากงาน 47 
9 การกลบัคืนดีกบัคู่ครอง 45 
10 การหยดุท างาน (เกษียณ) 45 
11 ความเปล่ียนแปลงสุขภาพของคนในครอบครัว 44 
12 การตั้งครรภ ์ 40 
13 ปัญหาทางดา้นเพศ 39 
14 มีสมาชิกครอบครัวเพ่ิมข้ึน 39 
15 ปรับปรุงทางการท างานธุรกิจ 39 
16 เปล่ียนสถานภาพทางการเงิน 38 
17 การตายของเพื่อนสนิท 37 
18 เปล่ียนสายงาน 36 
19 เพ่ิม/ลด ความบ่อยในการทะเลาะกบัแฟน 35 
20 ไปจ านองมีมูลค่าเกิน 2 แสนบาท 31 
21 ถูกยดืการจ านอง 30 
22 เปล่ียนแปลงความรับผดิชอบท่ีท างาน 29 
23 บุตร/ธิดา ตอ้งเดินทางจากบา้น 29 
24 มีปัญหากบัญาติของแฟน 29 
25 ประสบความส าเร็จส่วนตวัเป็นพิเศษ 28 
26 ภริยาเร่ิมตน้/เลิกประกอบอาชีพ 26 
27 เร่ิมเขา้เรียน/ส าเร็จการศึกษา 26 
28 เปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู ่ 25 
29 การเปล่ียนแปลงนิสยัส่วนตวั 24 
30 มีปัญหากบัเจา้นายท่ีท างาน 23 
31 เปล่ียนแปลงเวลาท างาน/สภาพงาน 20 
32 ยา้ยท่ีอยู ่ 20 
33 ยา้ยสถานท่ีเรียน 20 
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34 เปล่ียนแปลงกิจกรรมทางสงัคม 18 
35 จ านองทรัพยสิ์นมูลค ่ากว่า 2 แสนบาท 17 
36 เปล่ียนแปลงนิสยัการนอน 16 
37 เปล่ียนแปลงจ านวนครอบครัวอยูร่่วม 15 
38 เปล่ียนแปลงนิสยัการกิน 15 

 จากผลการวิจยัของ Alkor สรุปไดว้่า สภาพความเปล่ียนแปลง และความเป็นอยู่ทางบา้น
ของคนงาน มีผลต่ออารมณ์ และสภาพจิตใจของคนงาน และสภาพอารมณ์และจิตใจท่ีเส่ือมทราม
ของคนงาน ยอ่มจะเป็นสาเหตุในการก่ออุบติัเหตุข้ึนได ้
 
ตารางแสดงผลกระทบจากความเปลีย่นแปลง 
 

มูลค่าความเปลีย่นแปลง ผลกระทบที่ได้รับ 

150 - 199 สุขภาพเส่ือมภายใน 2 ปี (โดยทัว่ไป 1 ปี) 

200 – 299 สุขภาพเส่ือมภายในช่วงต ่ากว่า 2ปี 

เกิน 300 เจ็บป่วยสุขภาพเส่ือมโทรม 

 นอกจากนั้นอายุของคนงานก็มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอนัตราการเกิดอุบติัเหตุดว้ย ดงัท่ี Joseph 
Tiffin ได้ศึกษาอัตราการเข้าโรงพยาบาล ของคนงานเทียบกับอายุของคนงาน และอายุการ
ปฏิบัติงานจากคนงาน 9,000 คน ในโรงงานถลุงเหล็กกลา้ ซ่ึงพบว่าคนงานท่ีมีอายุ  18-23 ปี มี
แนวโน้มท่ีจะไดรั้บอนัตราย เพ่ิมมากข้ึนตามอายุ และมีอตัราการเขา้โรงพยาบาลสูงสุดประมาณ
1.25 คร้ังต่อปี ในช่วงอายุ 23-25 ปี ส่วนคนงานท่ีมีอายุมากกว่า  25 ปี มกัมีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
อนัตรายจนตอ้งเขา้โรงพยาบาล ลดนอ้ยลงตามอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน จิตส านึกต่อความปลอดภยั (Safety 
Conscious) ของคนงาน จึงอาจกล่าวไดว้่า มีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น วุฒิภาวะ สถานภาพ
ทางครอบครัว การศึกษาอบรม ประสบการณ์ ฯลฯ 
3. ทฤษฏีการเกดิอุบัตเิหตุสวสิชีส โมเดล (Swiss Cheese Model) 

  Swiss Cheese Model นั้น ใชส้ าหรับเพ่ือการวิเคราะห์ (Risk Analysis) และการบริหารความ
เส่ียง (Risk Management) โดยมักจะใช้ในกิจการท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น การบิน (Aviation) ,
วิศวกรรม (Engineering) และทางการแพทย ์(Healthcare) โดยแนวคิดน้ีจะมองว่า มนุษยเ์ราแต่ละ
คนนั้น เปรียบเสมือนแผน่ ชีสแต่ละแผ่น ท่ีมีรูพรุนบนแผน่ซ่ึงรูพรุนเหล่าน้ีก็คือจุดอ่อน หรือความ
ผดิพลาดส่วนบุคคลนัน่เอง ซ่ึงแต่ละการกระท าของมนุษยแ์ต่ละคนจะเหมือนกบัการเล่ือนซา้ยขวา
บนล่างของแผน่ ชีส แลว้ถา้มีความผดิพลาดเกิดข้ึน (Hazards) รวมกนั แลว้ลูกศรสีแดง คือ อนัตราย
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ท่ีเกิดข้ึนมนั สามารถทะลุจากแผ่นหน่ึง ไปยงัอีกแผ่นหน่ึงได้มนั ก็จะสามารถก่อให้เกิดความ
เสียหาย (Losses) ในทา้ยท่ีสุดได ้

ดงันั้น อุบติัเหตุจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีอนัตรายเกิดขั้นพร้อมๆกบัท่ีมีความผดิพลาดต่างๆเกิดข้ึน
พร้อมกนั ตวัอยา่งเช่น ในระบบการบิน การท่ีเคร่ืองบินจะสามารถบินไดอ้ย่างปลอดภยั เดินทางถึง 
จุดหมายอยา่งสวสัดิภาพนั้น เร่ิมตั้งแต่การออกแบบเคร่ืองบิน วสัดุอุปกรณ์การประกอบ วิศวกรการ
บินช่างดูแล นักบิน แอร์โฮสเตส พนักงานภาคพ้ืน เจ้าหน้าท่ีควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ATC) ผูโ้ดยสาร รวมถึงสภาพอากาศแลว้ก็มีอีกหลากหลาย ปัจจยัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความผดิพลาดข้ึน
ได ้นั้นเป็นเพียงทฤษฎีท่ีมาอธิบายความผิดพลาดหรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดข้ึนเท่านั้น 
และหลงัจากน้ีหนา้ท่ีการออกกฎระเบียบดา้นความ ปลอดภยัในแต่ละขั้น ตอนกระบวนการนั้นจะ
ส าคญัอยา่งยิง่ยวด เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุผดิพลาดหรือโศกนาฏกรรมข้ึน 

แ น ว ท า ง ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร ป ร ะ ส บ อั น ต ร า ย 
 สถานประกอบการท่ีมีผูป้ฏิบติังานทุกแห่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งให้ความคุม้ครองดูแล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในความปลอดภัยและสุขภาพอนามยั  โดยการก าหนด
มาตรการป้องกนัและควบคุมอนัตรายท่ีเหมาะสมดงัต่อไปน้ีคือ 

1.การก าหนดมาตรการความปลอดภยั 
2.การตรวจความปลอดภยั 
3.กฎหมายความปลอดภยั  
4.การศึกษาวิจยัความปลอดภยั 
5.ดา้นการศึกษา 
6.การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 
7.การสร้างเสริมทศันคติดา้นความปลอดภยั  
8.การก าหนดมาตรการความปลอดภยัในสถานประกอบการ 
9.การปรับปรุงสภาพการท างานและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน 
10.การประกนัการประสบอุบติัเหตุ  

2.4 องค์ประกอบระดับหัวหน้างาน 
จากการศึกษาไดค้น้พบว่า องคป์ระกอบระดบัหวัหนา้งานนั้น ( 2559 :7) มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ใหค้วามเป็นกนัเองกบัลูกนอ้งเพื่อสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี แต่ไม ่'ล ้าเสน้' จนเกินไป 
 มีมุมมองต่อลูกนอ้งดว้ยความเป็นทีม อยูใ่นระดบัเดียวกนั ท างานเพื่อเป้าหมายร่วมกนั 
 การท ากิจกรรมนอกเวลางานร่วมกบัลูกนอ้งก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั เช่น กิจกรรมต่างๆ เล่นกีฬา 
ท่องเท่ียวแบบ (Outing) นอกสถานท่ี มีปาร์ต้ีเคลา้แอลกอฮอลบ์า้งเพ่ือละลายพฤติกรรม ก็นบัว่าเป็น
การสร้างความสมัพนัธท่ี์ดี  
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2. งดใชค้  าพูดหยาบคายกบัลูกน้อง ไม่ว่าจะสนิทกนัแค่ไหนก็ตาม โดยเฉพาะกบัลูกน้อง
สมยัใหม ่จะรู้สึกว่าคุณไม่ใหเ้กียรติ นอกจากดูไม่เป็นมืออาชีพแลว้ ถา้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ทีมงานของคุณ
เขา้มาเห็น คุณยอ่มโดนคนอ่ืนตดัสินว่าเป็นบุคคลท่ีหยาบคาย ไม่ไดเ้ร่ือง 

3. มีการรับแทนลูกนอ้งในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดจากการท างาน ไม่ว่าลูกนอ้งคุณจะโดน
ลูกคา้ต่อว่าแค่ไหน ให้คุณไดโ้ชวค์วามเป็นผูน้  า นั่นคือการออกหน้ารับผดิแทนลูกน้อง และมีการ
ขอโทษ วางแผนแกไ้ขปัญหาใหเ้ร็วท่ีสุด เพียงเท่าน้ีคุณก็จะไดค้วามเช่ือมัน่จากลูกคา้ 

4. ช่วยลูกน้องแก้ปัญหาโดยไม่มีความลงัเล จงเตรียมพร้อมและเปิดใจรับฟังปัญหาจาก
ลูกนอ้งอยา่งทัว่ถึงเสมอ ประพฤติกบัลูกนอ้งใหเ้ปรียบเสมือน 'ลูกคา้' ท่ีให้คุณเป็นท่ีปรึกษาเพื่อช่วย
แกปั้ญหา 

5. แสดงการท างานท่ีถูกวิธีให้ลูกน้องเห็นเป็นตัวอย่างงานหลายๆ อย่างต้องใช้ทักษะ
ระดบัสูง เช่น งานขาย งานทางดา้นเทคนิค ฯลฯ เป็นหนา้ท่ีของคุณท่ีตอ้งท าใหลู้กนอ้งดูเป็นตวัอยา่ง  

6. หา้มต าหนิลูกนอ้งต่อหนา้คนอ่ืนอนัขาด อยา่ท าใหพ้วกเขาเสียหนา้ต่อหนา้คนอ่ืน 
7. ระมดัระวงัเร่ืองภาพลกัษณ์ทั้งการกระท าและค าพูดในช่วงเวลาการท างานใหม้ากท่ีสุด  
8. ก าหนดกิจกรรมการท างานใหก้บัลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียมและวดัผลได  ้
9. เป็นผูรั้บแรงเสียดทานท่ีดีระหว่างผูท่ี้อยูเ่หนือบงัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
10. ใส่ใจและสอดส่องการท างานของลูกนอ้งใหล้ะเอียดถ่ีถว้น 

2.5 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
อาจารยธ์รรมรักษ์ ศรีมารุต และคณะ(2555) ไดท้  าการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรม

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติังาน  พฤติกรรมความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน ระดบั ปฏิบติัการฝ่ายผลิต บริษทั สยาม เมทลั เทคโนโลย ีจ  ากดั ในดา้นบุคคล 
ดา้นพฤติกรรมในการ ท างาน ดา้นเคร่ืองจกัร และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อศึกษาการ
หาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข การเกิดอุบติัเหตุจากการท างาน ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั 
สยาม เมทลั เทคโนโลย ีจ  ากดั 

ส านกังานวิจยักฎหมายและแรงงาน (2549) ไดท้ าการวิเคราะห์แรงงานเก่ียวกบัสวสัดิการ
แรงงานโดยจดัตามความพึงพอใจของนายจา้ง รัฐบาลไดเ้ขา้มามีบทบาทในการออกกฎหมายบงัคบั
ใช้เพ่ือก  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสวสัดิการแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบดูแล ปัจจุบัน
สวสัดิการแรงงานเป็นความรับผดิชอบของนายจา้งและชุมชนตลอดจนองคก์รของลูกจา้ง  

ผลจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้ ามาปรับใช้
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหาข้อมูลการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือจดัท าแบบสอบถามการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดา้นความปลอดภยัในการท างานระดบัหัวหน้างาน ของบริษทั การบินไทย (จ  ากดั) 
มหาชน ให้มีความปลอดภัยทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรอย่าเคร่งครัด หลงัจากท่ีได้ศึกษา
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน้ีผูว้ิจยัจึงเลือกน ามาปรับใชแ้ละวิเคราะห์ใหม่เพ่ือใหเ้ขา้กบัการวิจยัคร้ังน้ี 



 

 

บทที่3 
รายละเอียดการปฏิบัตงิาน 

 
 

 

 

รูป 3.1 รูปสัญลกัษณ์สายการบนิไทย 

3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั  การบินไทย  จ  ากดั  (มหาชน) 
ส านกังานหลกัส่ี  : ( ศูนยฝึ์กอบรมลูกเรือหลกัส่ี ) เลขท่ี 425 ถนน ก าแพงเพชร 6 แขวง สีกนั   
      เขต ดอนเมือง  จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์10210 
โทรสาร   : 02-545-3322 
โทรศพัท ์  : 02-506-7081 
เวบ็ไซต ์  : http://www.thaiairway.com/ 
 

 
รูป 3.2 แผนที่ ศูนย์อบรมลกูเรือหลกัส่ี 
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3.2 ลกัษณะผลติภัณฑ์และการ ให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2502 รัฐบาลไทยไดด้  าเนินการให้
เป็นบริษทั เดินอากาศไทย จ ากดั กบัสายการบินสแกนดิเวียนท าสญัญาร่วมทุนระหว่างกนั และใน
วนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนและไดจ้ดัตั้งข้ึนดว้ย
ทุนเดิม 2 ลา้นบาท เพื่อการด าเนินธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศไดแ้ละต่อมาในวนัท่ี 
30 มีนาคม  พ.ศ. 2502  เอสเอเอสไดคื้นหุน้ใหเ้ดินอากาศไทย หลงัจากท่ีครบเวลาตามสญัญาท่ีมีการ
ร่วมทุนแลว้ จึงโอนใหแ้ก่กระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บริษทั การบินไทย และเมื่อวนัท่ี 
1 เมษายน พ.ศ. 2531 ทางเดินอากาศไทย ซ่ึงไดด้  าเนินธุรกิจสายการบินภายในประเทศนั้นก็ร่วม
กิจการเข้ากับการบินไทย เพื่อท่ีจะให้สายการบินแห่งชาติเป็นหน่ึงเดียว  ตามมติคณะรัฐมนตรี
เศรษฐกิจ หลงัจากนั้นในวนัท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 การบินไทยได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน เม่ือปี พ.ศ. 2537 
 

   
รูป 3.3 ส านักงานหลกัส่ี 

ที่มา: http://www.thaiairways.om 

 

 
รูปที่ 3.4 อตัลกัษณ์การบินไทยสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั 

ที่มา: http://www.thaiairways.om 
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เมื่อ วนัท่ี 29 มีนาคม ปี พ.ศ. 2503 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมเปิด
การใชส้ัญญาลกัษณ์ภาพตุ๊กตาร าไทย ออกแบบโดย หม่อมเจา้ไกรสิงห์ วุฒิชยั ซ่ึงเป็นนัก
ออกแบบท่ีมีช่ือเสียงเป็นอีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้ออกแบบเคร่ืองแบบของพนกังานตอ้นรับชุดแรก 
และต่อมาจึงเปล่ียนมาใชเ้ป็นตราสัญลกัษณ์ใหม่ท่ีมีรูปลกัษณ์ท่ีใชก้นัอยู่ในปัจจุบนั โดย
ออกแบบและไดแ้รงบนัดาลใจจาก “ใบเสมา” น ามาตะแคงเอาขา้งลง ซ่ึงส่ือถึงความเร็วท่ี
พุ่งตรงข้ึนไปบนทอ้งฟ้าซ่ึงใบเสมาท่ีเป็นศาสนาวตัถุของชาติท่ีส าคญัมาก ตราสัญลกัษณ์
แบบน้ีได้รับการช่ืนชมเป็นอย่างมาก สีท่ีสวยสดงดงามมาก และมีการผสมผสานของ
ลายเสน้ไดอ้ยา่งลงตวัรวมถึงการสลบัสีทอง ชมพู และม่วงสด พร้อมทั้งช่ือไทย (THAI) ท่ี
ติดกบัสญัลกัษณ์นั้น ใชต้วัอกัษรพิเศษ ท่ีจดัท าข้ึนใชส้ าหรับบริษทัการบินไทย โดนเฉพาะ
มีทั้งความอ่อนชอ้ยท่ีแสดงถึงความเป็นไทย โดยตวัอกัษรทั้งหมดถูกปรับใหต้วัอกัษรท่ีเป็น
ตวัพิพมใ์หญ่เท่ากนั 

ทั้งหมดเพ่ือแสดงถึงความแข็งแกร่ง และความมัน่คงของ บริษทั การบินไทย จ  ากดั 
(มหาชน) และไดมี้การปรับสีของตราสัญลกัษณ์น้ีอีกคร้ัง ปี พ.ศ.2548 ให้ดูมีชีวิตชีวามาก
ยิ่งข้ึนและใชต้ราสัญลกัษณ์แบบท่ี 3 จนถึงปัจจุบนัน้ี และสีของตราสัญลกัษณ์ทั้ง 3 สี มี
ความต่างและมีความหมายท่ีสะทอ้นถึงความเป็นไทย สีทอง หมายถึง ความอร่ามของวดัวา
ในเมืองไทย สีม่วงสด หมายถึงสีกลว้ยไม ้และเป็นสีประจ าการบินไทย และส่วนของสี
ชมพูนั้น หมายถึงสีของดอกบวั หรือสีของผา้ไหมของไทย 
(บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร 2559) 
3.2.1 เคร่ืองบินที่ประจ าการของบริษัทการบินไทย 

ยี่ห้อ/รุ่น แบบ จ านวน ชั้นท่ีนัง่ หมายเหตุ 
Airbus A330 A333 

A330 
A33H 

2ล า 
8ล า 
7ล า 

ชั้นธุรกิจ 46 ชั้นประหยดั 263 
ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประยดั 263 
ชั้นธุรกิจ 36 ชั้นประหยดั 263 

 

Airbus A380 A380-841 6ล า ชั้นหน่ึง12 ชั้นธุรกิจ60 ชั้น
ประหยดั 435 

 

Boeing B737 B737-400 2ล า ชั้นธุรกิจ12 ชั้นประหยดั137  
Boeing  
B747 - 400 

B74R 
B74N 

4ล า 
6ล า 

ชั้นหน่ึง10 ชั้นธุรกิจ40 ชั้น
ประหยดั325 

ชั้นหน่ึง9 ชั้นธุรกิจ40 ชั้น
ประหยดั325 
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Boeing 
 B777-300 

B773 6ล า ชั้นธุรกิจ34 ชั้นประหยดั330  

Boeing B777-
300ER 

B77B 
B77W 

8ล า 
6ล า 

ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยดั306 
ชั้นธุรกิจ42 ชั้นประหยดั306 

 

Boeing B777-
200 

B772 8ล า ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยดั279  

Boeing B777-
200ER 

B77E 6ล า ชั้นธุรกิจ30 ชั้นประหยดั262  

Boeing B787-8 B787-8 6ล า ชั้นธุรกิจ24 ชั้นประหยดั240  
Airbus A350-
900 (XWB) 

A350-941 2ล า ชั้นธุรกิจ32 ชั้นประหยดั289  

  รวมทั้งหมด 82  
  Airbus A320 A320-200 

A320 
-200(WL) 

6ล า 
14ล า 

ชั้นสไมลพ์ลสั 12 
ชั้นประหยดั 156 

 

  รวมทั้งหมด 20  
ตารางที่ 3.2.1 เคร่ืองบนิที่ประจ าการของบริษัทการบินไทย 

ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/รายช่ือเคร่ืองบนิของการบินไทย 
3.2.2ลกัษณะธุรกจิ 

  เน่ืองจาก บริษัท การบินไทย จ  ากัด (มหาชน)  เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวง
คมนาคม และยงัเป็นสายการบินแห่งชาติ บริษทั ฯ ไดด้  าเนินกิจการดา้นการบินพาณิชย ์ทั้งเสน้ทาง
ดา้นการบินระหว่างประเทศและขยายเส้นทางการบินในประเทศ ไดม้ีการเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
การขนส่งแบบครบวงจร โดยจะแบ่งบริหารจดัการธุรกิจออกเป็น 3 กิจการ ซ่ึงประกอบดว้ย การ
ขนส่งทางอากาศ (Core Business) หน่วยธุรกิจ (Business unit) การบริการดา้นการขนส่ง  

  ซ่ึงนอกจากจะมีธุรกิจสายการบินหลกัแลว้ ทางบริษทัไดม้ีการสนบัสนุนการขนส่ง ไม่ว่า
จะเป็นการให้บริการด้านการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ พสัดุภัณฑ์ และไปรษณียภณัฑ์ส่วนหน่วย
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง กบัการขนส่ง ประกอบดว้ย บริการคลงัสินคา้ การบริการลูกคา้ภาคพ้ืนการ
บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพ้ืน และครัวการบิน ส าหรับกิจารอ่ืนๆ จะเป็นการสนับสนุนดา้น
การขนส่งจะ ประกอบดว้ย การบริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน การจ าหน่ายสินคา้ปลอดภาษี การจ าหน่าย
สินคา้ท่ีระลึก การบริการเคร่ืองบินจ าลอง และการด าเนินงานบริษทัส่วนยอ่ยทั้งหมด มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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3.2.2.1 กจิการขนส่งทางอากาศ 
  การขนส่งทางอากาศถือว่าเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ยการบริการ การขนส่ง

ผูโ้ดยสาร การบริการไปรษณียภณัฑ์ และการบริการขนส่งสินคา้พสัดุภณัฑ์ โดยจะให้การบริการ
ขนส่งภายในเคร่ืองบินไปยงัจุดท่ีบินต่างๆ มีทั้งแบบเท่ียวบินเหมาล าและเท่ียวบินแบบประจ า จะ
ควบคุมทั้งเสน้ทางระหว่างประเทศและในประเทศ 
3.2.2.2 หน่วยธุรกจิ 

  บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) (รายงานปี 2558 : 18) ระบุว่าหน่วยธุรกิจของบริษทัฯ มี
การเก่ียวเน่ืองโดยตรงจากธุรกิจการขนส่งทั้งยงัมีส่วนร่วมท่ีส าคญัในการท่ีจะสนบัสนุนใหธุ้รกิจ
สายการบินด าเนินไดอ้ย่างดี หน่วยธุรกิจแต่ละหน่อยจะมีความสมัพนัธก์นัอยา่งมีระบบ เพื่อท่ีจะให้
เคร่ืองบินไดส้ามารถบินจากสถานีตน้ทาง ไปถึงสถานีปลายทาง ตรงตามวนัและเวลาท่ีไดร้ะบุไวใ้น
ตารางการบิน โดยมีความสะดวก และรวดเร็ว ปลอดภยั ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีเป็นก่ีช่วยเพ่ิมความมัน่ใจ
และมีความเช่ือถือใหแ้ก่บริษทัและผูท่ี้ใชบ้ริการมากยิง่ขั้น  
3.2.3ธุรกจิที่เกีย่วเน่ืองโดยตรงกบัการขนส่ง 
3.2.3.1.ธุรกิจการบริการคลงัสินคา้ (Cargo Handling Services) 

  ให้การบริการจัดการคลงัสินคา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานภูเก็ต โดยด าเนินการ จดัการคลงัสินคา้ประกอบดว้ยการ
จดัการเก็บรักษาชัว่คราว และเคล่ือนยา้ยสินคา้ทัว่ไป สินคา้ท่ีไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  สินคา้
สด ส่ิงท่ีมีชีวิต วตัถุมีค่า และใหบ้ริการขนส่งสินคา้ท่ีตอ้งการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เป็นตน้ 
3.2.3.2 ธุรกิจการบริการลูกคา้ภาคพ้ืน(Ground Customer Services) 

  ใหบ้ริการอ  านวยความสะดวกโดยตรง ใหก้บัผูโ้ดยสารตั้งแต่เขา้ท่าอากาศยาน ผา่นขั้นตอน
ต่างๆ  จนเขา้สู่อากาศยานจากตวัอากาศยานลงสู่ภาคพ้ืนดิน ในเท่ียวบินทั้งทางขาเขา้และขาออก 
โดยใหบ้ริการผูโ้ยสารของบริษทั และผูโ้ดยสารของสายการบินลูกคา้ 
3.2.3.3 ธุรกิจการบินอุปกรณ์ภาคพ้ืน 

  ใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยาน อ  านวยความสะดวกบริเวณลานจอดของอากาศยาน
ใหก้บับริษทั และสายการบิน ลูกคา้ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีความปลอดภยัท่ีสูง มีความ
พร้อมท่ีสามารถ การบินเขา้ – ออก ท่ีตรงเวลาท่ีสุด 
3.2.3.4 ธุรกิจครัวการบิน (Catering Services) 

                   บริษทัมีการด าเนินการในการผลิตอาหารส าหรับลูกคา้โดยสารท่ีมาใชบ้ริการของบริษทัฯ 
ทั้งเท่ียวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมถึงบริการผูโ้ดยสารสายการบินชั้นน าอ่ืนๆ 
ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัอาหาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช่นภตัตาคาร ร้านเบเกอร่ี Puff & Pie  มีการ
จดับริการจดัเล้ียงทั้งในสถานท่ี นอกสถานท่ี และร้านอาหารสวสัดิการของพนกังาน 
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3.2.3.5 กิจการอ่ืนๆ 
 การท่ีสนบัสนุนการขนส่ง ไดแ้ก่ ฝ่ายช่าง การบินอ านวยความสะดวกการบิน การจ าหน่าย
สินคา้ปลอดภาษีทั้งบนเคร่ืองบินและการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและมีบริการเคร่ืองบิน 
3.2.3.6 กิจการขนส่งทางอากาศ 
 บริษทัฯ เป็นสายการบินแห่งชาติ ท่ีมีการใหบ้ริการดา้นการขนส่งทางอากาศซ่ึงเป็นกิจการ
หลกั ท่ีไดม้ีการพฒันาการขนส่งไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลก จะประกอบดว้ย 
- กิจการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศ 
- กิจการขนส่งสินคา้ ไปรษณียภณัฑแ์ละพสัดุภณัฑ์ 
3.3 โครงสร้างการบริหารและวสัิยทัศน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5 โครงสร้างองค์กร (ศูนย์อบรมลูกเรือหลกัส่ี) 
ที่มา : บริษัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน)  

 
3.3.1  วสัิยทัศน์ ค่านิยม และพนัธ์กจิ 
 เป็นสายการบินแห่งชาติท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีก  าไรอย่างย ัง่ยืน 
ใหบ้ริการดีเลิศเสน่ห์ความเป็นไทย 
เป้าหมาย ( Goal ) 

ภายในปี 2565 

 เป็นสายการบินชั้นน าใน 5 อนัดบัแรกของโลกท่ีลูกคา้พึงพอใจ 
 สามารถแกไ้ขปัญหาการขาดทุนสะสม 

D9 

9R 

9K 9E 9L 

9X 

9G 9M 9H 

9A 

9Q 
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 ภายในปี 2570 

 ขยายธุรกิจเป็นกลุ่มธุรกิจการบินของเอเชียท่ีเป็นผูน้  าในเร่ืองการขนส่งผูโ้ดยสาร 
ศูนยซ่์อมบ ารุง และศูนยข์นส่งสินคา้ 

 มีก  าไรอยา่งย ัง่ยนื 
คุณค่าหลกั ( Core Values ) 

 มุ่งเนน้การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ ( Customer Satisfaction ) 
 ใหก้ารบริการระดบัโลก ( World Class Service ) 
 สร้างคุณค่าในทุกมิติ  ( Value Creation ) 
         ในบทบาทของสายการบินแห่งชาติ บริษทัฯ ท าการประกาศวิสยัทศัน์ เพื่อก  าหนดเป้าหมาย
สูงสุดให้ทราบและถือเป็นแนวทางท่ีทุกฝ่ายมุ่งมัน่จะปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมาย  ไดแ้ก่ “การ
เป็นสายการบินท่ีลูกค้าเลือกเป็นอนัดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ไทย  “The First Choice 
Carrier with Touches of Thai”  
 โดยมุ่งเนน้การสร้างค่านิยมร่วมใหเ้กิดข้ึนเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดคุณค่าหลกั ไดแ้ก่ การมุ่งเน้น
สร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้  การด าเนินกิจการภายใตส้ภาวะตน้ทุนและการใชง้บประมาณอย่าง
เหมาะสม โดยมีความคล่องตวัเพื่อรองรับการการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ   
และเพื่อให้เกิดการตอบสนองกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล บริษัทการบินไทย จ  ากัด 
(มหาชน)ไดป้ระกาศพนัธกิ์จแสดงถึงความมุ่งมัน่และใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 
3.3.1.1 บริการเก่ียวกบัการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้งในและระหว่างประเทศ  โดยมุ่งเน้น
ในเร่ืองมาตรฐานความปลอดภยั  ความสะดวกสบาย  การบริการท่ีมีคุณภาพดว้ยเอกลกัษณ์ความ
เป็นไทย  เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณค่าและความน่าเช่ือถือสูง รวมทั้งเสริมความประทบัใจและ
ความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลูกคา้ 
3.3.1.2 การดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล   เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้แก่องค์กรและ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีสูงใหแ้ก่  ผูถื้อหุน้ 
3.3.1.3 สร้างความแข็งแกร่งและมีคุณภาพใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  ค  านึงถึงการใหค้วามส าคญั
แก่ลูกคา้เสริมสร้างขีดความสามารถ ทกัษะ และความรับผดิชอบ ตลอดจนเพ่ิมพูนความผกูพนัต่อ
องคก์ร เพื่อใหพ้นกังาน  ท างานอยา่งเต็มศกัยภาพ  และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
3.3.1.4 ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผดิชอบต่อ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ในฐานะเป็นสาย
การบินแห่งชาติ 
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3.3.2.โครงสร้างกบัการดูแล 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในฐานะบริษทัมหาชน บริษทัฯ
ไดแ้บ่งโครงสร้างออกเป็น  2  ส่วน  ประกอบดว้ย 
  - คณะกรรมการบริษทัฯ 
  - ฝ่ายบริหารบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  มี
บทบาทในการก ากบัดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบติัตามนโยบายและแผนงานของบริษทัฯ  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานเฉพาะเร่ือง และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ   
2)กรรมการอิสระ  3)คณะกรรมการธรรมภิบาล  4)คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และ
พฒันาบุคลากร 5)คณะกรรมการ่างเสริมกิจการเพื่อสังคม 6)คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ 7)คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
8)คณะกรรมการบริหาร 9)คณะกฎหมาย             
3.3.3.ฝ่ายบริหารบริษัทฯ 
 มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น 2  ส่วน  ตามลกัษณะงานและบทบาท
หน้าท่ี  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  โดยมีสายการรายงานตรงไปยงักรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่  ไดแ้ก่  
 - ธุรกิจการบิน  เป็นธุรกิจหลกัท่ีใหบ้ริการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ ประกอบดว้ย 5 สายงาน
หลกั ไดแ้ก่ สายการพาณิชย ์สายกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ สายการเงินและการบญัชี สายทรัพยากร
บุคคลและก ากบักิจกรรมองค์กร  สายผลิตภณัฑแ์ละบริการลูกคา้ และ 2 ฝ่ายปฏิบติัการ ไดแ้ก่ สาย
ปฏิบติัการ และฝ่ายช่าง 
 - กลุ่มธุรกิจสนบัสนุนการบิน  บริหารงานในลกัษณะหน่วยธุรกิจ  ประกอบดว้ย 4 หน่วย
ธุรกิจ ไดแ้ก่ ฝ่ายการพาณิชยสิ์นคา้และไปรษณียภณัฑ์  ฝ่ายครัวการบิน หน่วยธุรกิจการบินไทย
สมาย หน่วยธุรกิจการบริการภาคพ้ืน 
3.3.4.ลกัษณะของบุคลากร  
 การว่าจา้งจะเป็นบุคคลากรทั้งภายในและภายนอก ข้ึนอยูภ่ารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีการ
จัดส่งพนักงานไปปฏิบัติหน้าท่ีและว่าจ้างพนักงานประจ าตามจุดบินต่างๆตามระเบียบและ
ขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ  ในบางภารกิจจะใชก้ารว่าจา้งตวัแทนท าหนา้ท่ีแทนพนกังานโยมีการ
ตกลงใหก้ารส่งมอบบริการเป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษทัฯก าหนด 
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 บทบาทหน้าท่ีของพนกังานบางกลุ่ม  จ  าเป็นตอ้งมีทกัษะและความช านาญเฉพาะบริษทัฯ 
จะมีการพฒันาศกัยภาพทั้งเพ่ือเพ่ิมพูนระดบัความรู้และการสรรหาบุคลากรทดแทน โดยมีศูนยก์าร
ฝึกอบรมรับหนา้ท่ี  วางแผนและก าหนดหลกัสูตรการฝึกอบรม 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 

รูปที่ 3.6 ผู้ปฏิบัตงิาน 
 ที่มา : ผู้จดัท า  

ช่ือผู้ปฏิบัตงิาน   : นางสาว อรพรรณ   ส าราญอ่อง 
ต าแหน่งที่ได้รับหมอบหมาย : ผูป้ระสานงานของหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
       ท างานระดบัหวัหนา้งาน 
งานทีไ่ด้รับมอบหมาย  : 1. จดัเตรียมเอกสารใหว้ิทยากร เพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอน 
         2. แนะน าวิทยากรก่อนเขา้สู่การเรียน 
       3. แนะน าหลกัสูตรและเน้ือหาท่ีเรียน 
         4. เขา้ร่วมการฝึกอบรม หลกัสูตรการดบัเพลิงขั้นตน้ 
         5. เขา้ร่วมเรียนรู้ English Guest Lecturer 
         6. ท าแบบทดสอบ E-learning & Certications ( M201- M206 )  
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
       นาย กิติพล  กญัญาค า 
     ต  าแหน่ง  Training Specialist กองฝึกอบรมคุณภาพ  ความปลอดภยั และความมัน่คงองคก์ร 
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน 
 7 มกราคม – 29 เมษายน 2562 
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3.7 ขั้นตอนและวธิกีารด าเนนิงาน 
 3.7.1 ศึกษาขอ้มูลเพื่อเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ 
 3.7.2 เขียนรายละเอียดหวัขอ้โครงงาน  และเสนอแบบขอ้เสนอโครงงาน 
 3.7.3 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.7.4 จดัท าแบบสอบถาม 
 3.7.5 เรียบเรียง วิเคราะห์ และอภิปรายผลของประชาสมัพนัธ ์
 3.7.6 ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน 
 3.7.7 รวบรวมเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอโครงงานต่ออาจารยแ์ละโครงงานสหกิจ 
 
ตาราง 3.8 ระยะเวลาในการด าเนนิงาน   

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1.ศึกษาขอ้มูล       

2.วิเคราะห์ปัญหา /ปฏิบติังาน      

3.คิดผลการเพ่ิมประสิทธิภาพ      

4.ติดตามผล      

5.จดัท าเอกสาร      

6.เก็บรวบรวมขอ้มูล      

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้  

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. กลอ้งโทรศพัท ์

3.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ซอฟตแ์วร์ 

1) โปรแกรม Microsoft  Excel 
2) โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
3) โปรแกรม Microsoft Word 

 



 

 

บทที่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลมีผลการท าโครงงาน เพื่อศึกษาดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัหวัหนา้งาน เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนกังานต่อการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
ในการท างาน สู่การหาแนวทางการแกไ้ขและการป้องกนั ให้มีประสิทธิภาพต่อการไวว้างใจของ
ผูร่้วมงาน ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 46 คน โดยผูจ้ ัดท าได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนและน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลวิเคราะห์จากกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 2 ผลวิเคราะห์จากผูเ้ขา้รับการอบรม ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 

ตารางแสดงผลของแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 24 52.17 

หญิง 22 47.83 

รวม 46 100 

จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 24 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.17  และ

เพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการศึกษา 

การศึกษาระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่ามธัยมศึกษา 6 5 10.87 

มธัยมศึกษา 6 หรือ ปวช. 9 19.56 
ปวส. หรือ อนุปริญญา 4 8.69 

ปริญญาตรี 28 60.87 
รวม 46 100 

จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูก่ารศึกษาระดบั ปริญญาตรี จ  านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 60.87 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา  6 หรือ ปวช.จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ19.56 และ
ตามล าดบั ต ่ากว่ามธัยมศึกษา 6 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.87 และ ปวส.หรืออนุปริญญา 
จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 
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จากตารางที่4.3 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ ดังนี ้

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

Crew 8 17.40 

ขา้ราชการ 2 4.35 

พนกังาน Office 20 43.47 

อ่ืนๆ 16 34.78 

รวม 46 100 

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังาน office จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 

43.47 รองลงมาคือ อาชีพอ่ืนๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78 Crew จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 17.40 และขา้ราชการ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 

ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับความพงึพอใจ 

ที่ ความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน �̅� 
 

S.D. ระดับความ 
พงึพอใจ 

1.   ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีท่านไดรั้บ
มอบหมายในดา้นความปลอดภยั 

4.09 0.66 
มีความพึงพอใจ

มาก 
2. ท่านไดม้ีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใช้

ป้องกนัอนัตรายในดา้นต่างๆหรือไม่ 
4.37 0.53 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

3. ท่านไดมี้การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน 
4.59 0.54 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

4. ท่านปฏิบติัตามขอ้หา้มต่างๆในการท างาน 
4.57 0.58 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

5. ท่านใชเ้คร่ืองมือในการท างานท่ีถูกตอ้งตาม

ประเภทของงาน 
4.59 0.54 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

6. ท่านปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั มิใหเ้กิด

อุบติัเหตุต่อองคก์ร 
4.70 0.51 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

7. ท่านไดม้ีการตรวจความปลอดภยัภายในองคก์ร 
4.37 0.57 

มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด 

8. ท่านเคยพบส่ิงผดิปกติภายในองคก์ร 
3.78 0.63 

มีความพึงพอใจ
มาก 
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9. ท่านมีการรับประทานยาแกแ้พ ้แกห้วดั ก่อนเขา้

ปฏิบติังานหรือในขณะปฏิบติังาน 
3.67 0.63 

มีความพึงพอใจ
มาก 

10. ท่านพกัผอ่นไม่เพียงพอต่อการเขา้ปฏิบติังานในแต่

ละวนั 
3.83 0.57 

มีความพึงพอใจ
มาก 

11. ท่านเคยสูบบุหร่ีในขณะปฏิบติังาน 
3.24 0.52 

มีความพึงพอใจ
ปานกลาง 

12. ท่านมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน 
3.98 0.83 

มีความพึงพอใจ
มาก 

 ความพงึพอใจโดยรวม 4.15 0.59 
มีความพึงพอใจ

มาก 
ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน ใชก้ารวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั และ

ก าหนดระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเพ่ือการแปรผล ดงัน้ี 

หมายเหตุ คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

จากตารางที่ 4.4  พบว่าค่าเฉล่ียและค่าระดบัความพึงพอใจจากแบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

หลกัสูตรเจา้หน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดบัหัวหน้างาน มีความพึงพอใจระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย 4.15 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 โดยความพึงพอใจสูงสุด คือหวัขอ้ท่ี 6. ท่าน
ปฏิบัติงานด้วยความระมดัระวัง มิให้เกิดอุบัติเหตุต่อองค์กร  มีค่าเฉล่ีย 4.70 ส่วนค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.51 เมื่อเทียบเกณฑแ์ลว้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ี 3. ท่านไดม้ีการปฏิบติั
ตามขั้นตอนการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54  เมื่อเทียบเกณฑ์
แลว้อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือหัวข้อท่ี 5. ท่านใช้เคร่ืองมือในการท างานท่ีถูกต้องตาม

ประเภทของงาน ค่าเฉล่ีย 4.59 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.54  เมื่อเทียบเกณฑ์แลว้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และความพึงพอใจปานกลาง หัวข้อท่ี  11. ท่านเคยสูบบุหร่ีในขณะปฏิบัติงาน 
ค่าเฉล่ีย 3.24 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52  เมื่อเทียบเกณฑแ์ลว้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลรายงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 ผูจ้ดัท ำไดท้ ำโครงงำนเก่ียวกบักำรับรู้ของพนักงำนต่อกำรอบรมในหลกัสูตรเจ้ำหน้ำท่ี

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน  ณ บริษัท กำรบินไทย จ  ำกัด (มหำชน) โดยมี
เป้ำหมำยเพ่ือศึกษำควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนระดบัหวัหน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพให้แก่องค์กร
และลูกจำ้งเพื่อลดกำรเกิดอุบติัเหตุหรืออุบติัภยัจำกกำรท ำงำน 
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั คือ บุคลำกรท่ีอยู่ภำยในองค์กร บริษทั กำรบินไทย จ  ำกัด 
(มหำชน) ศูนยฝึ์กอบรมลูกเรือหลกัส่ี ท่ีไดเ้ขำ้รับกำรอบรม จ ำนวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรท ำ

โครงงำน เป็นแบบสอบถำมท่ีสร้ำงข้ึน โดยใชก้ลุ่มตวัอยำ่ง 46 คน ท ำกำรเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 
7 มกรำคม ถึง 29 เมษำยน 2562 และไดท้ ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูล น ำเสนอผลกำรวิจยั ซ่ึงมี 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ผลวเิคราะห์ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จำกกำรส ำรวจพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 46 คน ส่วนมำกเป็นเพศ
ชำยคิดเป็นร้อยละ 52.17 กำรศึกษำระดบัปริญญำตรี  คิดเป็นร้อยละ 60.87  มีอำชีพพนกังำน office  
คิดเป็นร้อยละ 43.47 

ตอนที่ 2 ผลวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 จำกกำรส ำรวจพบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงท่ีตอบแบบสอบถำมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน
ระดบัหวัหนำ้งำนนั้น มีควำมพึงพอใจระดบัมำกจำกแบบสอบถำมทั้งหมด  

1) ท่ำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับงำนท่ีท่ำนได้รับมอบหมำยในดำ้นควำมปลอดภัย  มี
ค่ำเฉล่ีย 4.90 ซ่ึงพนักงำนส่วนใหญ่มีควำมรู้ เขำ้ใจเก่ียวกบัดำ้นควำมปลอดภยัของระดบั
หวัหนำ้งำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2) ท่ำนไดม้ีกำรน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมไปใช้ป้องกนัอนัตรำยในดำ้นต่ำงๆหรือไม่ มี
ค่ำเฉล่ีย 4.37  

3) ท่ำนปฏิบติัตำมขอ้หำ้มต่ำงๆในกำรท ำงำน มีค่ำเฉล่ีย 4.59 จำกผลส ำรวจภำยในองคก์ร 
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ผลกำรท ำโครงงำนเร่ือง หลกัสูตรเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดบัหัวหน้ำงำน 

สอดคลอ้งกบัเร่ืองโครงกำรอบรม “หลกัสูตรเจำ้หน้ำท่ีควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ระดบัหวัหน้ำ

งำน ” ประจ ำปี 2561โดย คณะกรรมกำรเครือข่ำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน และศูนยบ์ริหำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม กองกำยภำพและ
ส่ิงแวดลอ้ม (Center for Occupational Safety, Health and Environment Management : COSHEM)   

ไดมี้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพหวัหนำ้งำนใหมี้ควำมมัน่คงละรอบคอบมำกยิง่ข้ึน โดยกำรอบรมแต่
ละหลกัสูตรจะมีผูเ้ข้ำอบรมไม่เกิน 50 คนต่อหลกัสูตร และมีระยะเวลำในกำรอบรมภำคทฤษฏี     
12 ชัว่โมง ใน 4 หมวด ประกอบดว้ยหลกัสูตร ต่อไปน้ี 

หมวดวิชำท่ี 1 ควำมรู้เก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนและบทบำทหนำ้ท่ีของหวัหนำ้งำน  
หมวดวิชำท่ี 2 กฎหมำยควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
หมวดวิชำท่ี 3 กำรคน้หำอนัตรำยจำกกำรท ำงำน  
หมวดวิชำท่ี 4 กำรป้องกนัและควบคุมอนัตรำย  

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 5.1.1.1 ระยะเวลำในกำรท ำแบบประเมินภำยในองคก์รของแต่ละหลกัสูตรไม่เพียงพอ  
 5.1.1.2 กำรจดัท ำรำยงำนกำรสอนท่ีนกัศึกษำท ำไม่ตรงตำมรูปแบบ 
 5.1.1.3 พนกังำนส่วนใหญ่เป็นระดบัหวัหนำ้งำน จึงไม่มีเวลำอธิบำยกำรท ำงำนอยำ่งเขำ้ใจ 

5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

 ควรด ำเนินกำรเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรเพ่ือช่วยใหก้ำรจดัอบรมมีประสิทธิภำพในกำรจดัมำก
ข้ึน ส ำหรับฝ่ำยผูจ้ดักำรอบรม  

1. ควรด ำเนินกำรปรับปรุงเน้ือหำกำรบรรยำยใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน 
2. ควรมีกำรเพ่ิมกำรจดักำรอบรมใหแ้ก่บุคคลภำยนอกองคก์รมำกยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

  นกัศึกษำไดเ้รียนรู้และกำรปฏิบติังำนในองคก์ร นกัศึกษำมีควำมสนใจในดำ้นงำน 
จึงท ำใหน้กัศึกษำไดรั้บประสบกำรณ์จำกกำรไดป้ฏิบติังำนจริง 

  5.2.1.1 นกัศึกษำไดเ้รียนรู้กำรท ำงำนอยำ่งแทจ้ริง 
  5.2.1.2 นกัศึกษำมีประสบกำรณ์ในกำรแกไ้ขปัญหำเฉพำะหนำ้ 
  5.2.1.3 นกัศึกษำมีกำรพฒันำบุคลิกภำพและมนุษยส์มัพนัธท่ี์ดีมำกยิง่ข้ึน 
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  5.2.1.4 นกัศึกษำไดมี้กำรฝึกทกัษะดำ้นภำษำมำกข้ึน 
  5.2.1.5 นกัศึกษำไดเ้รียนรู้งำนใหม่ๆในแต่ละกองฝึก 
  5.2.1.6 นกัศึกษำไดม้ีกำรเรียนรู้งำนในดำ้นสำยกำรบิน 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

  5.2.2.1 ควำมละเอียดของงำนท่ีสูงมำกๆจึงท ำใหมี้ควำมผดิพลำดอยูบ่่อยคร้ัง 
  5.2.2.2 ปัญหำของจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมงำนไม่แน่นอน                 

  5.2.2.3 ปัญหำของผูเ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมท่ีไม่มีรำยช่ือในกำรอบรม 
  5.2.2.4 เน่ืองจำกเป็นสงัคมผูใ้หญ่ค ำพูดตอ้งระวงัอยูเ่สมอแต่บำงคร้ังก็หลุดบำ้ง 
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แบบแจ้งการเกดิอุบตัภิัยร้ายแรง หรือการประสบอนัตรายจากการท างาน 

ตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

(๑)  ช่ือสถานประกอบกิจการ ..........................................................................................................
เลขทะเบียนการคา้.................................................ประเภทกิจการ.............................................

ตั้งอยูเ่ลขท่ี.............................หมู่......ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................
แขวง/ต าบล...................................เขต/อ  าเภอ................................จงัหวดั.................................
รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์....................................โทรสาร................................
จ  านวนลูกจา้ง....................................คน 

(๒)  ความเสียหายจากการเกิดอุบติัภยัร้ายแรง หรือการประสบอนัตรายจากการท างาน 

 เสียชีวิต จ  านวน........ราย ตามบญัชีแนบทา้ย ( ระบุช่ือ – สกุล อาย ุ เพศ ต าแหน่ง ) 
 บาดเจ็บ/เจ็บป่วย จ  านวน......ราย ตามบญัชีแนบทา้ย  
( ระบุช่ือ – สกุล อาย ุเพศ ต าแหน่ง ) 
 ทรัพยสิ์นเสียหาย จ านวน......ราย ตามบญัชีแนบทา้ย 
( ระบุช่ือ – สกุล อาย ุเพศ ต าแหน่ง ) 
 มีการหยดุการผลิต 

(๓) สถานท่ีเกิดเหตุ
...............................................................................................................................................
วนั / เดือน / ปี ท่ีเกิดเหตุ..................................................................................เวลา................น. 

(๔) สาเหตุของการเกิดอุบติัภยัร้ายแรง หรือการประสบอนัตรายจากการท างาน
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 

(๕) การด าเนินการแกไ้ขและป้องกนัการเกิดซ ้า กรณีเกิดเหตุตามมาตรา ๓๔ 
(๑)..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ............................................นายจา้ง / ผูรั้บมอบอ านาจ 
(......................................)ประทบัตรา / ถา้มี 

ต าแหน่ง........................................................................... 
วนัท่ี.............เดือน.............พ.ศ. ......................... 
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แบบสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้ของพนกัต่อการอบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 
 Perception of Employees Toward Safety Officer Curriculum for Supervisory Level 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ท างานทั้ง ภายในองคแ์ละภายนอกองคก์ร โดยขอ้มูลการตอบแบบสอบถามของท่านจะ
เก็บเป็นความลบั และน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการวิจยัเท่านั้น 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะ 
 
ผูศ้ึกษาจึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง และ

ความคิดเห็นของท่าน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับการศึกษา ขอ้มูลท่ีท่านไดต้อบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าไปใชใ้นการวจิยัเท่านั้น 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย ค  าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวจิยัและการศกึษาโดยร่วมอยา่งแทจ้ริง 

 

ผูจ้ดัท า 

นางสาว อรพรรณ  ส าราญอ่อง 

ภาควิชา การโรงแรมและการท่องเท่ียว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

 
 

 

 



  

 
 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การรับรู้ของพนกังานต่อการอบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน 

 Perception of Employees Toward Safety officer Curriculum for Supervisory Level 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง ใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน          หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

1.เพศ            

          1.  ชาย                      2.  หญิง 

2. อาย ุ 

   18-23 ปี   24-30 ปี 

 31-35 ปี   36-40 ปี 

3. ระดบัการศึกษา 

 ต ่ากว่ามธัยมศึกษา 6   มธัยมศึกษา 6 หรือ ปวช. 

 ปวส. หรือ อนุปริญญา   ปริญญาตรี 

4. อาชีพ 

 Crew   ขา้ราชการ  

 พนกังาน office  อ่ืนๆ 

5. สถานท่ีท างาน 
 การบินไทย  Wingspan  ช่าง DMK  อ่ืนๆ 

6. จ านวนชัว่โมงท างานในแต่ละวนั 

 8 ชัว่โมง  มากกว่า 8ชัว่โมง 

 

 



  

 
 

ส่วนที่ 2  ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

เกณฑก์ารประเมิน ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

   ระดบั 4  หมายถึง มาก 

   ระดบั 3  หมายถึง ปานกลาง 

   ระดบั 2  หมายถึง นอ้ย 

   ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

ค าช้ีแจง  ใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด 

 

ข้อที ่ ค าถามเกีย่วกบัความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบตังิาน ระดับในการปฏบิัตงิานด้าน

ความปลอดภยั 

5 4 3 2 1 

1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบังานท่ีท่านไดรั้บ

มอบหมายในดา้นความปลอดภยั 

     

2. ท่านไดม้ีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมไปใชป้้องกนั

อนัตรายในดา้นต่างๆหรือไหม 

     

3. ท่านไดมี้การปฏิบติัตามขั้นตอนการปฏิบติังาน      

4. ท่านปฏิบติัตามขอ้หา้มต่างๆในการท างาน      

5. ท่านใชเ้คร่ืองมือในการท างานท่ีถูกตอ้งตามประเภทของ

งาน 

     

6. ท่านปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั มิใหเ้กิดอุบติัเหตุต่อ

องคก์ร 

     

7. ท่านไดม้ีการตรวจความปลอดภยัภายในองคก์ร      

8. ท่านเคยพบส่ิงผดิปกติภายในองคก์ร       



  

 
 

 

ส่วนที่ 3  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ  
ค าช้ีแจง  กรุณากรอกขอ้ความแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง 
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานของพนกังาน เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือลดการเกิดอุบติัเหตุ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ข้อที ่ ค าถามเกีย่วกบัความรู้ความปลอดภัยในการปฏิบตังิาน ระดับในการปฏบิัตงิานด้าน

ความปลอดภยั 

5 4 3 2 1 

9. ท่านมีการรับประทานยาแกแ้พ ้แกห้วดั ก่อนเขา้ปฏิบติังาน

หรือในขณะปฏิบติังาน 

     

10. ท่านพกัผอ่นไม่เพียงพอต่อการเขา้ปฏิบติังานในแต่ละวนั      

11. ท่านเคยสูบบุหร่ีในขณะปฏิบติังาน      

12. ท่านมีการแต่งกายท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังาน      



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาพปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

เรียนรู้ขั้นตอนและลกัษณะของงาน 

  เมื่อนกัศึกษาไดเ้ขา้รับการฝึกงานท่ี บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) ส่ิงแรกท่ีควรปฏิบติั
คือ การเตรียมความพร้อมในการท างานในแต่ละวนัก่อนท่ีจะปฏิบัติงานตามสังกัดท่ีได้รับ
มอบหมายของศูนยฝึ์กอบรมลูกเรือ (หลกัส่ี) นักศึกษาฝึกงานจะต้องมีการประชุมหรือสอบถาม
ขอ้มูลการปฏิบัติงานในแต่ละวนั เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องในการท างานภายในองค์กรและ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัตามงานท่ีไดรั้บมอบหมายอยูเ่สมอ  

 

การอบรมเบ้ืองต้น 

 ไดรั้บการเรียนรู้ในการช่วยเหลือผูโ้ดยสารบนเคร่ืองเบ้ืองตน้ ( Training ) ,ไดรั้บการอบรม
ดบัเพลิงขา้งตน้ จากบริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) , ไดม้ีการท าแบบทดสอบ E-learning & 

Certications ( M 201 ) และไดเ้ขา้เรียน English Guest Lecturer จากพี่ๆลูกเรือท่ีท าการสอน 

 

จดัเตรียมเอกสาร 

 มีการจดัเตรียมเอกสารและแบบทดสอบ Pre-Test และ Post- Test ให้กบัผูท่ี้เขา้มารับการ
ฝึกอบรมในแต่ละวิชา และมีการจดับรรยายประวติัวิทยากรท่ีจะท าการสอน โดยพอสังเขป และมี
การบอกตารางเวลาการอบรม  การมอบประกาศนียบัตรผูท่ี้ผ่านการอบรมในการเรียนแต่ละคร้ัง 
และมีการแนะน าทางหนีไฟ เพื่อให้ผูเ้ขา้เรียนไดม้ีความปลอดภยัในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน จดัเตรียม
อุปกรณ์และร่วมกิจกรรมและมีการร่วมกิจกรรมการเรียนการดบัเพลิง และเป็นผู ้ดูแลบุคลากรท่ี
ไดรั้บฝึกอบรมดบัเพลิงและการเรียนรู้วิชาต่างๆ แทนผูฝึ้กสอน 
 
ทักษะที่ใช้ในการฝึกงาน 

o การพูดคุยส่ือสารในการใชภ้าษาองักฤษภายในองคก์ร 
o การฟังในค าสัง่งานท่ีแตกต่างกนัออกไป 
o การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และมีไหวพริบเมื่อเจอปัญหาต่างๆ 
o การกลา้แสดงออกในการพูดคุยกบัผูใ้หญ่และผูรั้บบริการ 
o ความตรงต่อเวลาในการท างาน 
o การวางแผนการท างานแต่ละวนัอยา่งเป็นระบบ 
o การใชท้กัษะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
o การมีมารยาททางสงัคมในการท างาน 

 



  

 
 

ส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงาน 

o ไดรั้บความรู้ใหม่ๆจากสถานประกอบการจริง 
o ช่วยใหม้ีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
o สามารถน าประสบการณ์ฝึกงานไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
o ฝึกใหเ้ป็นคนขยนัและอดทนต่อแรงกดดนัต่างๆ 
o ฝึกทกัษะในการใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

ผู้ประสานงานในการอบรม 

 
 

 
 

 
 เป็นผูป้ระสานงานในการจดัอบรม ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน ช่วยใน

การแนะน าวิทยากรและแนะน าทางหนีไฟภายในอาคารรวมถึงบอกหลกัสูตรท่ีเขา้จดัอบรมในแต่
ละคร้ัง 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย คือ ท า Power Point เร่ือง การรายงานและสอบสวนอุบัตเิหตุแนว

ใหม่ , Human factors , The disciplines of aviation และ มกีารท า E-Learning & Certications ใน

แบบทดสอบของสายการบิน และแบบทดสอบเกีย่วกบัความปลอดภัยในการของหัวหน้างาน 

 

 

 

 

 



  

 
 

Training 

 

 
 

 

    

 ไดรั้บการอบรม Training เบ้ืองตน้ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผูโ้ดยสารบน

เคร่ืองในยามเกินอุบติัเหตุฉุกเฉิน เพ่ือในผูโ้ดยสารบนเคร่ืองเกิดความปลอดภยั

ในการใชบ้ริการของสายดารบิน 



  

 
 

ดับเพลิงข้างต้น 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

             

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           ไดเ้ขา้รับการอบรมดบัเพลิงขา้งตน้ ทั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร โดยเป็นตวัแทนของ

กองฝึก 9Q ในการสาธิตการใชถ้งัดบัเพลิงแต่ละประเภทของไฟ โดยมีการควบคุมจากผูเ้ช่ียวชาญ
ในการปฎิบติั และไดมี้ใบรับรองการผา่นอบรมดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ซ่ึงสามารถน าไปสมคัรงานได ้

 

 



  

 
 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์พนักงานที่ปรึกษา 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
บทความวชิาการ 

 
 
 

 

 

 

 



  

 
 

การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลกัสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ในการท างานระดบัหัวหน้างาน 

Perception of Employees Toward Safety Officer Curriculum for Supervisory Level 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ 

อรพรรณ   ส าราญอ่อง 
ภาควชิาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ 10160 
Email: Ora_Sum@siam.edu 

บทคดัย่อ 
ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในโครงงานสห

กิจศกึษาและศึกษาโครงงานเร่ืองการรับรู้ของ
พนกังานต่อการอบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้
งาน โดยมีจุดประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาขอ้มูล
ดา้นความปลอดภยัในการท างานระดบั
หวัหนา้งาน 2) เพื่อทราบถึงการรับรู้ของ
พนกังานต่อการอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างาน ในการท างาน
ทุกประเภทนั้นสามารถเกิดความเส่ียงต่อการ
ท างานข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงาน อยา่งไรก็
ตามอุบติัเหตุเม่ือเกิดข้ึนแลว้นั้นยอ่มส่งผล
เสียหลายดา้นโดยเฉพาะ อยา่งยิง่ผูท่ี้ประสบ
อุบติัเหตุไดรั้บบาดเจ็บดา้นร่างกายและส่งผล
กระทบถึงจิตใจตลอดจนผลกระทบต่อ
องคก์รหลายดา้น  

ประโยชน์จากการศึกษาจะน าไปสู่
แนวทางการแกไ้ขและการป้องกนั เพ่ือใหม้ี
ประสิทธิภาพต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน ผลการ
วิเคราะห์โครงงานพบว่าหวัหนา้งานส่วน
ใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวความปลอดภยั 
และมีใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง จากการ

ตอบแบบสอบถาม โดยมีค่าเฉล่ีย 4.15 และ
อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
ค าส าคญั : การรับรู้ / การอบรม / หลกัสูตร
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 
Abstract 
 The researcher joined cooperative 
education program and studied the project 
titled “Perception of Employees Toward 
Safety Officer Curriculum for Supervisory 
Level.” The project aimed: 1) to study the 
information about safety of staff in 
supervisory levels at the work place; 
2) to understand the perception of the 
participants towards the training named 
“Safety Officer Curriculum for Supervisory 
Level.” Many accidents can occur 
depending on the type of work, nevertheless, 
accidents have various negative effects, 
ranking from physical to psychological 
injuries, which at the end, impacts the 
productive level of the organization. 
 Therefore, the benefits received 
from this project could be used as guidelines 
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for further effective change and protection 
for safety purposes at work place.  The 
results of the project showed that the 
respondents acquired knowledge about 
safety and know how to use the safety 
devices correctly. The overall level of 
satisfaction towards this training was 4.15. 
Thus, the respondents were very satisfied 
with the training.   
Keywords: perception / training / safety 
officer curriculum 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อศึกษาดา้นความปลอดภยัในการท างาน
ระดบัหวัหนา้งาน  
2. เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนกังานต่อการ
อบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างาน สู่การหาแนวทางการแกไ้ขและ
การป้องกนั 
ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูเ้ขา้ร่วมอบรมใน
หวัขอ้ “ หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างาน ” จ านวน 46 คน ท่ีมีประสบการณ์
ท างาน 5 ปีข้ึนไป 
2. ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม 
ถึง 29 เมษายน 2562 
3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี บริษทั การบินไทย 
จ  ากดั (มหาชน) ศนูยอ์บรมลูกเรือ (หลกัส่ี) 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ประกาศเกียรติคุณท่ีรับรองดา้นมาตรฐาน
ความปลอดภยั 

2. บริษทัไดท้ราบถึงประสิทธิภาพใน
หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างาน ระดบัหวัหนา้งานอยา่งถูกตอ้ง 
3. บริษทัไดท้ราบถึงการรับรู้ของผู ้เขา้อบรม
ในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัหวัหนา้งาน 
4. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าหลกัการของการ
ท างานอยา่งปลอดภยัไปประยกุต ์ใชก้บังาน
ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนวธิกีารด าเนินงาน 
1.ศึกษาขอ้มูลเพื่อเลือกหวัขอ้โครงงานท่ี
สนใจ 
2.เขียนรายละเอียดหวัขอ้โครงงานและเสนอ
แบบขอ้เสนอโครงงาน 
3.ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.จดัท าแบบสอบถาม 
5.เรียบเรียงวิเคราะห์และอภิปรายผลของ
ประชาสมัพนัธ ์
6.ส่งแบบรายงานความกา้วหนา้ของโครงงาน 
7.รวบรวมเป็นรูปเล่มโครงงานเพื่อน าเสนอ
โครงงานต่ออาจารยแ์ละโครงงานสหกิจ 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 
 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังาน ณ 
บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) ใน
ต าแหน่ง ผูป้ระสานงานหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้
งาน ในกองฝึกอบรมคุณภาพความปลอดภยั
และความมัน่คงในองคก์ร ( 9Q ) ไดรั้บ
ค าแนะน าและปรึกษาแกไ้ขปัญหาในส่วน
งานต่างๆท่ีผูจ้ดัท าไดศ้กึษาขอ้มูลเก่ียวกบั 
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลลูกจา้ง



  

 
 

อยา่งถูกตอ้ง ตามกระทรวงแรงงานก าหนด  
โดยรายละเอียดของการด าเนินโครงงาน ดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. วิเคราะห์ขอ้มูล 
4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สรุปผลโครงงาน 
 ผูจ้ดัท าไดท้ าโครงงานเก่ียวกบัการ
รับรู้ของพนกังานต่อการอบรมในหลกัสูตร
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบั
หวัหนา้งาน ณ บริษทั การบินไทย จ  ากดั 
(มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์รและลูกจา้ง
เพื่อลดการเกิดอุบติัเหตุหรืออุบติัภยัจากการ
ท างานกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
บุคลากรท่ีอยูภ่ายในองคก์ร บริษทั การบิน
ไทย จ  ากดั (มหาชน) ศนูยฝึ์กอบรมลูกเรือ
หลกัส่ี ท่ีไดเ้ขา้รับการอบรม จ านวน 46 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าโครงงาน เป็น
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 
46 คน ท าการเก็บขอ้มูล ในวนัท่ี 7 มกราคม 
ถึง 29 เมษายน 2562 และไดท้ าการวิเคราะห์
ขอ้มูล น าเสนอผลการวิจยั 
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การรับรู้ของพนักงานต่อการอบรมในหลกัสูตรเจ้าหน้าที ่

ความปลอดภยัในการท างานระดับหัวหน้างาน 

Perception of Employee toward Safety Officer Curriculum for 

Supervisory Level 

ขอบเขตของโครงงาน 
1. ขอบเขตดา้นประชากร ผูเ้ขา้ร่วมอบรมในหวัขอ้ 
“หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ” 
จ านวน 46 คน  
2. ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 
เมษายน 2562 
3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี บริษทั การบินไทย จ  ากดั (มหาชน)  
 

บทคดัย่อ 
ผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานในโครงงานสหกิจศกึษา

และศึกษาโครงงานเร่ืองการรับรู้ของพนกังานต่อการ
อบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างานระดบัหวัหนา้งาน โดยมีจุดประสงค ์ 1) เพื่อ
ศึกษาขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในการท างานระดบั

หวัหนา้งาน 2) เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนกังานต่อ
การอบรมหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการ
ท างาน ในการท างานทุกประเภทนั้นสามารถเกิดความ
เส่ียงต่อการท างานข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงาน อยา่งไรก็
ตามอุบติัเหตุเม่ือเกิดข้ึนแลว้นั้นยอ่มส่งผลเสียหลาย

ดา้นโดยเฉพาะ อยา่งยิง่ผูท่ี้ประสบอุบติัเหตุไดรั้บ
บาดเจ็บดา้นร่างกายและส่งผลกระทบถึงจิตใจ
ตลอดจนผลกระทบต่อองคก์รหลายดา้น 

ประโยชน์จากการศึกษาจะน าไปสู่แนว

ทางการแกไ้ขและการป้องกนั เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ

ต่อองคก์รมากยิง่ข้ึน   ค าส าคญั : การรับรู้/การอบรม/

หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

 

ลกัษณะงานที่ปฏบิัต ิ
ผูป้ระสานงานของหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัใน
การท างานระดบัหวัหนา้งาน 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.บริษทัไดท้ราบถึงประสิทธิภาพในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหนา้งานอยา่ง
ถูกตอ้ง 
2. บริษทัไดท้ราบถึงการรับรู้ของผู ้เขา้อบรมในหลกัสูตร
เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 
 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาดา้นความปลอดภยัในการท างานระดบั
หวัหนา้งาน  
2. เพื่อทราบถึงการรับรู้ของพนกังานต่อการอบรม
หลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน สู่การหา
แนวทางการแกไ้ขและการป้องกนั 
 
 

สรุปผล 
 ผูจ้ดัท าไดท้ าโครงงานเก่ียวกบัการับรู้ของ
พนกังานต่อการอบรมในหลกัสูตรเจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน ณ บริษทั 
การบินไทย จ  ากดั (มหาชน) โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษา
ความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหแ้ก่องคก์ร โดยแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 46 คน ท าการเก็บขอ้มูล ใน
วนัท่ี 7 มกราคม ถึง 29 เมษายน 2562 และไดท้ าการ
วิเคราะห์ขอ้มูล น าเสนอผลการวิจยั 
 

ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ 

น.ส.อรพรรณ  ส าราญอ่อง 

อาจารยท่ี์ปรึกษา ดร. นนัทิรา ภูขาว สนใจ 

พนกังานท่ีปรึกษา นาย กิติพล    กญัญาค า 

ช่ือสถานประกอบการ บริษทั การบินไทย จ ากดั 

(มหาชน) ศูนยอ์บรมลูกเรือหลกัส่ี 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฉ 

รายงานผลปฎบิัตงิานสหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ประวตัผู้ิจดัท า 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 รหสัประจ าตวันกัศกึษา       : 5704400015 
 ช่ือ-นามสกุล                        : นางสาว อรพรรณ   ส าราญอ่อง 
 คณะ                                     : ศิลปศาสตร์ 

 สาขาวิชา                              : การโรงแรม 
 ท่ีอยู ่                                     : 551/96-97 ซอย สาธุประดิษฐ ์45 ถนน สาธุประดิษฐ ์
     แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 
 เบอร์โทรศพัท ์                     :  090-9912274 
 



 

 

ประวตัผู้ิเขียน 

  

 
 รหสัประจ ำตวันกัศกึษำ       : 5704400015 
 ช่ือ-นำมสกุล                        : นำงสำว อรพรรณ   ส ำรำญอ่อง 
 คณะ                                     : ศิลปศำสตร์ 
 สำขำวิชำ                              : กำรโรงแรม 

 ท่ีอยู ่                                     : 551/96-97 ซอย สำธุประดิษฐ ์45  
     ถนน สำธุประดิษฐ ์ แขวงบำงโพงพำง  
     เขตยำนนำวำ กทม. 10120 
 เบอร์โทรศพัท ์                     :  090-9912274 
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