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บทคดัย่อ  

 
บริษทั เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มีนโยบายพฒันาปัญหาเก่ียวกบัมาตรฐานความปลอดภยั

ภายในสถานประกอบการ ดงันั้น ผูจ้ดัท  าจึงไดเ้ล็งเห็นปัญหาทางดา้นการจดัการความปลอดภยั จึง
ไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานการจดัการความปลอดภยัภายในสถานประกอบการ
แห่งน้ี  มีวตัถุประสงคค์ือ 1)  เพื่อลดอุบตัิเหตุ 2) เพื่อให้มีความปลอดภยัมากขึ้น โดยผูจ้ดัท  าได้มี
การด าเนินงานโดยขั้นที่ 1) ไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในรูปแบบต่างๆเช่น รูปแบบของ
เคร่ืองหมายความปลอดภยัและรูปแบบของอุบตัิเหตุ 2) น ารูปภาพที่หามาปรับขนาด 3) น ารูปภาพ
มาปร้ินทใ์ส่กระดาษสติกเกอร์ 4) ตดัใส่แผ่นไมพ้ลาสวูดให้เท่ากบักระดาษสติกเกอร์ที่ปร้ินมา 5) 
น าป้ายสัญลักษณ์ไปติดในที่เหมาะสมภายในโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภยัภายในสถาน
ประกอบการอีกทั้งยงัช่วยลดอุบติัเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกดว้ย 
ขอ้เสนอแนะ : ควรหาเสาหรือพื้นที่ที่ติดแผ่นป้ายสัญลกัษณ์ไดเ้ฉพาะเจาะจงเพื่อความปลอดภยั
ยิง่ขึ้น 
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Abstract 
 

N.T.P textile company develop a new policy to find a new solution for workplace safety 
management. The researcher understand that workplace safety management is crucial to any 
business and would like to study on this particular project on the subject. The project has 2 main 
objectives which are 1. Reduce a chance for any accident to occur. 2. Improve overall workplace 
safety for the company. The researcher hope to achieve by using following steps, 1. Study on 
workplace safety and how to deal with any type of accident that may occur in a workplace 
environment through sign and annotation on safety precaution. 2. resize any related sign or notice 
from researching process into an appropriate size. 3. Print out those notices in A4 sticker paper. 4. 
Stick the sign onto a plaswood material 5. Put those notices up in various appropriate place in the 
workplace environment. This would help raise the company’s employee concern and awareness 
for workplace safety in a long run.  
Recommendation : The sign should be put up on a special place that easily noticeable. 

Keywords : creating safety signages, workplace safety, N.T.P. Textile company 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในปัจจุบันความปลอดภัยในสถานประกอบการถือเป็นเร่ืองที่ส าคัญต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นโดยมาตรการความปลอดภยัภายในสถานประกอบการนั้นควรอ้างอิงตามประเภทของ
สถานประกอบการนั้นๆ เพื่อที่จะไดน้ าสัญลกัษณ์ ป้ายเตือนความปลอดภยัในแต่ละประเภทมา
ใช้ได้อย่างถูกตอ้งโดยทาง บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนในการ
ป้องกนัและดูแลมาตรฐานความปลอดภยัภายในสถานประกอบการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุต่างๆ ภายในการปฏิบตัิงาน 

การเกิดอนัตรายจากการปฏิบติังานต่างๆลว้นเป็นส่ิงที่ตอ้งพึงระวงัและมักเกิดขึ้นได้
หากเกิดความประมาทในการท างานซ่ึงสอดคล้องกบั ชัยสวสัด์ิ เทียนวิบูลย ์(2531:5) ที่กล่าวว่า
สาเหตุของอุบตัิเหตุมาจากสาเหตุที่เกิดจากบุคคล เช่น บุคคลขาดประสบการณ์และความระมดัระวงั 
สาเหตุที่เกิดจากสภาพเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ในการท างาน เช่น เคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์ช ารุด
เสียหาย และ สาเหตุที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มในการท างาน เช่น ส่ิงของที่วางไม่เป็นระเบียบและ
แสงสวา่งภายในโรงงานเป็นตน้  

ดงันั้นการท าสญัลกัษณ์ความปลอดภยัต่างๆจึงควรน ามาใชเ้พื่อให้พนักงานไดเ้ขา้ใจถึง
ความเส่ียงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไดท้ั้งน้ียงัช่วยลดการเกิดอนัตรายไดใ้นระดบัหน่ึง การน า
ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัต่างๆ มาติดตั้งภายใน บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล์ แห่งน้ีเพื่อให้
พนกังานไดรั้บรู้และป้องกนั และเพิม่มาตรฐานความปลอดภยัในสถานประกอบการแห่งน้ีอีกดว้ย 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพือ่ลดอุบตัิเหตุ 
1.2.2 เพือ่ใหมี้ความปลอดภยัยิง่ขึ้น 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
    1.3.1 ขอบเขตดา้นพื้นที่ 
   เน่ืองจากสถานประกอบการมีพื้นที่ค่อนข้างจ ากัดดังนั้ นต าแหน่งในการติดป้าย
สญัลกัษณ์อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือมีที่เฉพาะในการติด 
                 1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
    คือ ระยะเวลาในการศึกษาที่ บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่
วนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 สิงหาคม 2561 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 สามารถน าขอ้มูลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการเกิดความไม่ปลอดภยั
ใน บริษทั  ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล ์ 

1.4.2 พนักงานมีความรู้ถึงผลกระทบของการเกิดอุบติัเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้ นได้
ระหวา่งปฏิบติังาน 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ผูจ้ดัท  ำได้ท  ำกำรศึกษำคน้ควำ้เก่ียวกับกำรจดักำรควำมปลอดภยัในโรงงำนแนวคิด

ทฤษฎีตรวจเอกสำรและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เพือ่เป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
2.1 ควำมหมำยของอุบตัิเหตุ 
2.2 ชนิดของอุบตัิเหตุ 
2.3 องคป์ระกอบอุบตัิเหตุ 
2.4 สำเหตุกำรเกิดอุบติัภยั 
2.5 กำรป้องกนัอุบติัภยั 
2.6 สภำพแวดลอ้มส ำนกังำน 
2.7 เอกสำรอำ้งอิง 

2.1 ความหมายของอุบัติเหตุ 
อุบตัิเหตุ นั้นเกิดขึ้นมำจำกรำกศพัทข์องค ำว่ำ อุบติั ที่แปลว่ำ กำรเกิดขึ้น  หรือบงัเกิด ส่วน 

เหตุนั้นแปลควำมหมำยไดว้่ำ เร่ืองที่ท  ำให้เกิดผล, เคำ้มูลเร่ือง ดงันั้นเม่ือควำมหมำยของทั้งค  ำว่ำ
อุบติัและเหตุมำรวมกนัจึงเกิดเป็นค ำวำ่ อุบติัเหตุ ซ่ึงหมำยถึง เร่ืองรำวหรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้น
โดยที่ไม่คำดคิดและไม่ไดต้ั้งใจมำก่อน กำรเกิดอุบติัเหตุนั้นไม่ไดเ้ก่ียวโยงหรือเก่ียวเน่ืองกบัดวง
ชะตำ, ส่ิงเลน้ลบั, เครำะห์กรรม, เทวดำ หรือ แมแ้ต่เกิดขึ้นเอง อุบติัเหตุลว้นแลว้แต่เกิดขึ้นมำจำก
เหตุที่สำมำรถป้องกนัและหำทำงใหทุ้เลำได ้(ณรงค ์ณ เชียงใหม่,2537: 62-63) 
2.2 ชนิดของอุบัติเหตุ 

ชนิดของอุบติัเหตุ แบ่งไดเ้ป็นขอ้ใหญ่ๆ (ณรงค ์ณ เชียงใหม่,2537: 62) มีดงัน้ี 
1.ลื่น หกล้ม  

กำรล่ืนหกลม้เกิดจำกสภำพพื้นผิวหรือสภำพต่ำงๆของกำรท ำงำนที่ไม่ปลอดภยั เช่น 
พื้นแตกหรือขรุขระ วำงส่ิงของอุปกรณ์ไวเ้กะกะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นมีน ้ ำหรือพื้นผิวที่ล่ืน
อยู ่แสงสวำ่งไม่พอต่อกำรท ำงำน ส่ิงต่ำงๆน้ีลว้นแลว้แต่เป็นส่ิงที่อำจจะท ำใหเ้กิดกำรล่ืนลม้บำดเจ็บ
ได ้

2.ตกจากที่สูง  
กำรตกจำกที่สูงส่วนมำกมกัจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนที่ตอ้งปฏิบตัิในที่สูงจำกระดบัพื้น 

ซ่ึงตอ้งกำรควำมมัน่คงของรำกฐำน เช่นกำรก่อสร้ำงงำนต่ำงๆ งำนที่ตอ้งปีนขึ้นไปท ำในที่สูงจำก
ระดบัพื้น หำกอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรท ำงำนนั้นไม่มัน่คงและแน่นหนำพอ ก็มีโอกำสท ำใหเ้กิดอนัตรำย
เช่นตกลงมำบำดเจบ็หรือสำหสัถึงชีวติได ้
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3.ส่ิงของตกและหล่นใส่ 
แสดงถึงควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือกำรวำงส่ิงของไวไ้ม่มัน่คงหรือระมดัระวงั

มำกพอ ท ำให้ส่ิงของต่ำงๆอำจจะล่วงหล่นลงมำท ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ เช่น ในโกดงัเก็บของ หรือ 
ตำมงำนก่อสร้ำง ส่ิงของที่ตั้งไวข้ำ้งบนอำจจะหล่นใส่ ท ำใหบ้ำดเจบ็และอำจจะเป็นอนัตรำยถึงชีวิต
ได ้

4.ไฟไหม้  
ควรระวงัเม่ือท ำงำนกบัควำมร้อน ควรระวงัวตัถุที่ติดไฟง่ำย กำรเกิดไฟไหมน้ั้นท ำให้

เกิดควำมเสียหำยไดห้ลำยระดบัทั้งระดบัร่ำงกำยจนไปถึงระดบัใหญ่ไปถึงชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้น
กำรเกิดไฟไหมจึ้งตอ้งควรมีมำตรกำรที่ป้องกนัที่ดี 

5.ถูกของมีคม 
เกิดจำกกำรไม่ระวงัส่ิงของแหลมคมจำกกำรท ำงำนที่ตอ้งใชข้องมีคม เช่น มีด ขวำน 

กรรไกรและของมีคมต่ำงๆ กำรใชเ้คร่ืองมือเหล่ำน้ีผูใ้ชจ้ะตอ้งมีควำมระมดัระวงัควำมแหลมคมและ
ควำมไม่ประมำทในกำรใชง้ำน หำกไม่ระวงัใหดี้ก็อำจจะเป็นอนัตรำยถึง ชีวติได ้

6.แรงระเบิด 
เกิดจำกกำรใช้วตัถุที่มีโอกำสอำจจะเกิดกำรระเบิดได ้กำรใชว้ตัถุดงักล่ำวซ่ึงผูใ้ชต้อ้ง

ค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและวิธีใชง้ำนให้ตรวจตรำควำมปลอดภยัสม ่ำเสมอ เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่
อำจจะเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลำ  

7.ไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
ควรค ำนึงถึงสภำพดำ้นในและอำยกุำรใช้งำนของสำยไฟต่ำงๆในสถำนประกอบกำร

เร่ืองไฟฟ้ำเป็นส่ิงส ำคญัที่จะตอ้งระมดัระวงักำรร่ัวไหล เม่ือไปจบัอำจจะโดนไฟฟ้ำดูดเป็นอนัตรำย
แก่ชีวติได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรตรวจเช็ค ตรวจตรำสำยไฟฟ้ำ เพือ่ควำมปลอดภยัของคนงำน  

8.วัตถุอันตรายและกัมมันตภาพรังสี 
กำรใชว้ตัถุอันตรำย เช่น สำรตะกัว่ ปรอท หรือวตัถุอ่ืนๆ ควรมีกำรเฝ้ำระวงัและเก็บ

รักษำ โดยตอ้งจดักำรใหถู้กตอ้งตำมหลกัวชิำกำรและควรใหผู้ท้ี่มีควำมรู้ดูแลตรวจเช็คอยูส่ม ่ำเสมอ
เพือ่ป้องกนักำรร่ัวไหล   
2.3 องค์ประกอบอุบัติเหตุ 

ศิริจนัทร์ ทองประเสริฐ (2530: 21)  กล่ำวว่ำ ผูค้วบคุมงำนจ ำเป็นตอ้งรู้เก่ียวกบัอะไรที่
เป็นองคป์ระกอบในกำรท ำงำนซ่ึงมีโอกำสท ำให้พนักงำนไดรั้บอุบตัิเหตุและองคป์ระกอบต่ำงๆ
นั้นๆ มีโอกำสที่จะเกิดอุบติัเหตุมำกน้อยเพียงใด ผูคุ้มงำนจึงตอ้งประเมินให้ได ้ เพื่อที่จะไดท้รำบ
ขอ้เทจ็จริงที่ถูกตอ้ง ก่อนที่จะด ำเนินกำรแกไ้ขใหเ้หมำะสมต่อไป 

องคป์ระกอบของกำรเกิดอุบติัเหตุมี 5 ประกำร ดงัน้ี 
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1. ตน้ตอของอุบตัิเหตุ อำจะเกิดจำกช้ินส่วนของอุปกรณ์ต่ำงๆเช่น คอ้น แผ่นโลหะ และ
ช้ินส่วนของเคร่ืองมือใชใ้นกำรผลิตต่ำงๆ ลว้นแลว้แต่เป็นตน้ตอของอุบติัเหตุ 

2. เป็นชนิดของอุบติัเหตุหรืออำกำรที่ไดรั้บกำรบำดเจ็บ เช่น กำรหกล้ม ส่ิงของตกใส่ 
ถูกชนและกระแทกจำกส่ิงของ เป็นตน้ 

3. สภำพที่ไม่ปลอดภยัของเคร่ืองมือ วสัดุ เคร่ืองจกัรในกำรผลิต เช่น อะไหล่เสียหำย 
สำยพำนหรือสำยต่ำงๆมีกำรช ำรุด 

4. ลักษณะกำรปฏิบัติงำนที่ไม่ปลอดภยัของพนักงำน เช่น ขำดควำมระมัดระวงัใน
ท ำงำนกบัเคร่ืองจกัรที่ก  ำลงัท ำงำนโดยไม่ไดห้ยดุเคร่ืองไวก่้อน หรือกำรถอดอุปกรณ์ป้องกนัที่ตอ้ง
ใชข้ณะท ำงำน 

5. เหตุผลส่วนตวัที่ท  ำให้พนักงำนไม่ปลอดภยั เช่น มีควำมรู้ในกำรปฏิบติังำนไม่มำก
พอ ขำดกำรรักษำควำมปลอดภัย และไม่ฟังค ำแนะน ำ หรืออำจจะมีควำมไม่สมประกอบของ
ร่ำงกำย เช่น ไม่สบำยหรือมีมีอำรมณ์เสีย เป็นตน้   
2.4 สาเหตุของการเกิดอุบัติภัย 

ชยัสวสัด์ิ เทียนวบิูลย ์(2531: 5-11) ไดก้ล่ำวว่ำ สำเหตุที่ส ำคญัที่สุดของกำรเกิดอุบติัภยั
คือ “ควำมประมำท” จนไดมี้กำรใช้ค  ำเตือนกันไปอย่ำงแพร่หลำยว่ำ “อุบติัภยัป้องกนัได ้ถำ้ไม่
ประมำท” กำรป้องกนัอุบติัเหตุไม่ใหเ้กิดเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทำงเป็นไปได ้แต่กำรลดโอกำส
เกิดอุบิตเัหตุโดยกำรไม่ประมำทนั้นสำมำรถท ำได ้ดงันั้นพื้นฐำนของอุบติัภยั สำมำรถแบ่งออกได้
เป็น 3 ประกำรหลกัๆ คือ 

2.4.1.สาเหตุเกิดจากบุคคล 
2.4.1.1 กำรแต่งกำยไม่เหมำะสม เช่น หำกตอ้งท ำงำนกับเคร่ืองจกัรควรมัดผมให้

เรียบร้อย กำรสวมเส้ือผำ้ที่มีแขนยำวโดยไม่พบั หรือกำรปล่อยชำยเส้ือออกนอกกำงเกงรุ่มร่ำม เป็น
ตน้  

2.4.1.2 บุคคลที่ทศันคติไม่ดีต่อควำมปลอดภยั เช่น กำรคิดว่ำกำรสวมอุปกรณ์ป้องกนั
ควำมปลอดภยัจะท ำใหต้นเองดูไม่มีประสบกำรณ์หรือ ควำมขี้ เกียจในกำรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
โดยใหเ้หตุผลวำ่อำจจะเกิดควำมไม่สะดวกสบำยและรวดเร็วในกำรท ำงำน 

2.4.1.3 บุคคลที่มีอุปนิสัยไม่ดี เช่น บุคคลที่มีนิสัยเป็นคนไม่มีระเบียบ สะเพร่ำ 
ซุ่มซ่ำม หละหลวม ตวัอยำ่งเช่น ไม่เก็บเคร่ืองมือที่แหลมคมไวใ้หมิ้ดชิด ไม่ยอมตดัวงจรไฟฟ้ำก่อน
จะท ำงำนซ่อมระบบไฟฟ้ำ เป็นตน้ 

2.4.1.4 ขำดประสบกำรณ์ เช่น กำรท ำนัง่ร้ำนโดยไม่ไดค้  ำนึงถึงกำรรับน ้ ำหนักของตวั
ฐำนท ำใหอ้ำจะเกิดควำมเสียหำยได ้

2.4.1.5 สภำพร่ำงกำยไม่พร้อมที่จะท ำงำน เช่น ป่วย อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือ สำยตำ
สั้น ต่ำงๆ ลว้นแต่เป็นอุปสรรคต่อกำรท ำงำน 
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2.4.2 สาเหตุเกิดจากสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในการท างาน 

2.4.2.1 เคร่ืองมือช ำรุด เช่น สภำพของ ลวดยดึใกลจ้ะขำด สภำพอุปกรณ์ผุพงั ส่ิงเหล่ำ
น่ีสำมำรถท ำใหเ้กิดอุบติัภยัไดท้ั้งส้ิน 

2.4.2.2 กำรใชเ้คร่ืองมือผดิประเภท เช่น ใชก้รรไกรไปงดัเหล็กที่มีควำมแข็ง ใชร้ถยก
ไปเขน็ของ  เป็นตน้ หำกเรำน ำเคร่ืองมือต่ำงๆไปใชผ้ดิประเภทอำจจะมีผลของอุบติัภยัเกิดขึ้นได ้

2.4.2.3 กำรใช้เคร่ืองจกัรที่ไม่มีระบบป้องกนัอนัตรำย เช่น ใชเ้คร่ืองลบัมีดที่ไม่มีฝำ
ครอบป้องกนัเศษวสัดุ เป็นตน้ 

2.4.3  สาเหตุเกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.4.3.1 บริเวณภำยนอกของโรงงำน ส่วนใหญ่มักจะถูกมองขำ้มโรงงำนหรือสถำน

ประกอบกำรที่ดีตอ้งมีกำรวำงแผนที่ดีเก่ียวกบัระบบภำยในเช่น ระบบน ้ ำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบกำร
ระบำยน ้ ำเสีย กำรป้องกนัอคัคีภยั กำรขนถ่ำยและเคล่ือนยำ้ยวสัดุ สถำนที่จอดรถที่เพยีงพอ เป็นตน้ 

2.4.3.2 กำรจรำจรภำยในโรงงำน  หมำยถึง เส้นทำงกำรขนถ่ำยวสัดุหรือแนวทำงกำร
เคล่ือนที่สนัจรของระบบขนส่งทั้งเคร่ืองจกัรและคนงำน หำกส่ิงต่ำงๆเหล่ำน้ีไม่มีกำรก ำหนดแนว
ชดัเจน อำจจะมีกำรเกิดกำรชนกนัและเสียหำยได ้

2.4.3.3 ควำมไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงงำน หมำยถึง กำรวำงส่ิงของเกะกะควรมี
กำรจดัและก ำหนดบริเวณที่แน่นอน หำกไม่จดัและไม่ก ำหนดบริเวณที่แน่นอน อำจท ำให้อำจจะ
เกิดอุบติัภยัเช่น ของลม้ทบั หรือของแหลมบำดได ้

2.4.3.4 แสงสว่ำง ควรที่จะมีและตรวจเช็คถึงแสงสว่ำงในบริเวณของกำรท ำงำนให้มี
มำกเพียงพอ หำกมีไม่เพียงพออำจจะท ำให้เกิดควำมเหน่ือยลำ้ในกำรท ำงำน หรืออำจจะเกิดกำร
ท ำงำนผดิพลำดไดง่้ำย ในทำงกลบักนัหำกมีแสงที่มำกเกินไปก็อำจจะท ำให้สะทอ้นกบัวตัถุและท ำ
ใหเ้สียสำยตำได ้

2.4.3.5 กำรระบำยอำกำศ กำรระบำยอำกำศในโรงงำนที่ไม่ดีจะเกิดควำมร้อนอบอำ้ว 
ตอ้งมีกำรระบำย ควำมช้ืน ควำมร้อน ไดดี้  ส่ิงต่ำงๆเก่ียวกบัอำกำศมีผลต่อสุขภำพของพนกังำนเป็น
อย่ำงมำกหำกเป็นงำนที่มีสำรพิษและไม่สำมำรถระบำยออกไปก็อำจจะเป็นอันตรำยต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจหรือต่อสุขภำพของพนกังำนได ้

2.4.3.6 เสียง ในโรงงำนบำงประเภท ควรจะมีระบบป้องกันเสียงให้ดี สถำน
ประกอบกำรบำงแห่งอำจจะมีเสียงดงัจำกกำรท ำงำนของเคร่ืองจกัร จะท ำให้พนักงำนไดรั้บกำรฟัง
เสียงที่เป็นเสียงเสีย ซ่ึงมีผลต่อหูในระยะยำวและอำจเป็นอนัตรำยได ้ดงันั้นจึงควรระมดัระวงั  
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2.5 การป้องกันอุบัติภัย 
ชยัสวสัด์ิ เทียนวิบูลย ์(2531: 14-16) ไดก้ล่ำวมำแลว้ว่ำ สำเหตุของอุบติัภยัเกิดจำกควำม

ประมำทในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบับุคคล สภำพเคร่ืองจกัร และ สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดงันั้น 
กำรป้องกนัอุบติัภยัจะท ำไดโ้ดยตอ้งมีขอ้ระมดัระวงัทั้งหมด 3 ส่วน ดงัน้ี 

2.5.1 กำรจดัระบบทำงวศิวกรรมควำมปลอดภยั  
 หมำยถึงกำรใชค้วำมรู้ทำงดำ้นวิชำกำรดำ้นวิศวกรรม ในกำรออกแบบเคร่ืองจกัรอุปกรณ์
ใหมี้สภำพกำรใชง้ำนอยำ่งปลอดภยัที่สุด  

2.5.2 ใหค้วำมรู้เก่ียวกบัอุบติัภยั 
 หมำยถึง กำรใหศ้ึกษำหรือ ฝึกอบรม พนักงำนทุกระดบัให้เขำ้ใจถึงสำเหตุ และวิธีป้องกนั
อุบติัภยั รวมทั้งวิธีกำรท ำงำนที่ให้ควำมปลอดภัยสูงสุด กำรให้ควำมรู้เก่ียวกับอุบติัภยัและกำร
ป้องกนัไม่จ ำเป็นตอ้งมีกำรอบรมในหอ้งเรียนเสมอไป กำรน ำป้ำยรูปหรือสัญลกัษณ์ควำมปลอดภยั
ต่ำงๆ จะมีส่วนเป็นควำมรู้อยำ่งมำกเก่ียวกบัอุบติัภยั  

2.5.3 วำงระเบียบกำรควบคุมดูแลสภำพและกำรใชเ้คร่ืองจกัร 
หมำยถึง กำรก ำหนดวธีิกำรท ำงำนอยำ่งปลอดภยั ระเบียบดงักล่ำวตอ้งให้ทรำบโดยทัว่กนั 

หำกมีผูใ้ดฝ่ำฝืนจะตอ้งถูกลงโทษ 
2.6 สภาพแวดล้อมส านักงาน  

หลกัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช (2534: 423-427)ได้
กล่ำวไวส่ิ้งที่มีอิทธิพลต่อผูป้ฏิบติังำนอีกหน่ึงอยำ่งคือสภำพแวดลอ้มในกำรปฏิบติังำน ควรค ำนึงถึง
ส่วนควำมแออดัภำยในส ำนกังำน สภำพแวดลอ้มภำยในมีส่วนต่อควำมรู้สึก อำรมณ์ ร่ำงกำยและ 
จิตใจ กำรจดักำรกบัสภำพแวดลอ้มภำยในส ำนกังำนสำมำรถท ำใหพ้นกังำนรู้สึกมีควำมผอ่นคลำย
และลดควำมตึงเครียดลงไดอ้ยำ่งดี กำรจดักำรสภำพแวดลอ้มที่ส ำคญัไดแ้ก่  

2.6.1 กำรจดักำรเร่ืองแสงสวำ่ง  
หำกมีกำรท ำงำนที่ตอ้งท ำต่อเน่ืองตลอดทั้งวนัถึงแมจ้ะมีส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆที่ดีแค่ไหนแต่ถำ้

แสงสวำ่งในที่ท  ำงำนไม่เพยีงพอหรือไม่เหมำะสมก็ยอ่มมีปัญหำตึงเครียด เม่ือยลำ้ สำยตำแลอำจจะ
ท ำใหเ้กิดปัญหำเก่ียวกบัประสำทตำมมำได ้แสงสวำ่งที่เหมำะสมจะช่วยเพิม่ผลผลิต คุณภำพงำน
และ ช่วยผอ่นคลำยควำมตึงเครียดของประสำทตำได ้

2.6.2 เสียง    
       เสียงภำยในส ำนกังำนนั้นมี 2 ประเภท คือ  

   2.6.2.1เสียงไม่รบกวน ควรเป็นเสียงที่มีประโยชน์ เช่น เสียงเพลง 
   2.6.2.2 เสียงรบกวน เสียงรบกวนในส ำนกังำนยอ่มท ำใหเ้กิดควำมร ำคำญและหนวก

หูท ำใหข้ำดสมำธิในกำรท ำงำน  
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3. กำรระบำยอำกำศ  
สภำพอำกำศภำยในส ำนักงำนนั้นเป็นหน่ึงในส่ิงแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำงำนเป็น

อยำ่งมำก แทบจะทุกส่ิงในส ำนักงำนสำมำรถท ำให้อำกำศสกปรกเป็นมลพิษได ้อำกำศที่เสียเป็น
สำเหตุที่มีผลต่อร่ำงกำยหลำยอยำ่งเช่น เกิดกำรระคำยเคือง ตำ จมูกปำก และระบบทำงเดินหำยใจ 
หรือภำวะ กำรเกิด สิว และ ผดผืน่คนัตำมผวิหนงั  
         กำรก ำหนดสภำพอำกำศในส ำนกังำนจะตอ้งพจิำรณำส่ิงส ำคญั 4 ประกำร คือ  

1.อุณหภูมิ  
2. กำรถ่ำยเทอำกำศ  
3. ควำมชุ่มช้ืน 
4. ควำมสะอำดของอำกำศ 

2.7 เอกสารอ้างอิง 
 คะนองยทุธ กำญจนกูล. (2534:404-406) ไดบ้อกถึงปัจจยัต่ำงๆของกำรเกิดอุบติัเหตุขึ้นโดย
ใชก้ำรเช่ือมโยงเหตุกำรต่ำงๆและคน้หำสำเหตุที่เป็นปัจจยัท ำให้อุบติัเหตุเกิดขึ้นโดยแบ่งออกเป็น
กลุ่มคือกลุ่มที่1จะแบ่งเป็นพื้นฐำนบุคคลต่ำงๆ ส่ิงแวดลอ้ม ระบบงำนที่ไม่มีกำรวำงแผน กลุ่มที่ 2 
คือกลุ่มที่ไม่มีควำมใส่ใจในกำรท ำงำนคือจูงใจใหเ้กิดอุบติัเหตุ เช่นขำดควำมตั้งใจ ขำดควำมรู้ เป็น
ตน้ และสำเหตุที่3คือกลุ่มที่ไม่ระมดัระวงัในกำรกระท ำที่ไม่ปลอดภยั เช่นถอดอุปกรณ์ป้องกนัออก 
เล่นกนัในที่ท  ำงำนเป็นตน้ สำเหตุต่ำงๆดงักล่ำวเป็นผลให้เกิดอุบติัเหตุที่ไม่ปลอดภยัในกำรท ำงำน
ทั้งส้ิน. 

ณรงค ์ณ เชียงใหม่,(2537: 81-86)  กล่ำวว่ำกำรจดักำรควำมปลอดภยัภำยในนั้นจะตอ้งมี
กฎเกณฑต่์ำงๆที่ทุกคนตอ้งยดึถือและเป็นแบบอยำ่งเพือ่คุณภำพขององคก์ร ควำมปลอดภยัที่ดีควรมี
มำจำกทุกๆฝ่ำยของโรงงำนและควรที่จะไดรั้บควำมร่วมมือช่วยเหลือกนัอย่ำงจริงจงัในทุกๆฝ่ำย 
ควรมีกำรตรวจสอบสภำพควำมปลอดภยัในองคก์ำรโดยรวมอยูเ่สมอเพื่อแกปั้ญหำให้ไดอ้ยำ่งตรง
จุดและถูกวิธีเพื่อให้สอดรับกับแผนกำรรักษำควำมปลอดภยัของโรงงำน หำกมีสถำนกำรณ์ของ
อุบติัเหตุต่ำงๆเกิดขึ้นจะไดด้ ำเนินกำรแกไ้ดท้นัท่วงที ดงันั้นควรมีกำรตรวจสอบอยูส่ม ่ำเสมอเพื่อ
เตรียมกำรป้องกันและระมัดระวังเหตุกำรณ์อันไม่คำดคิดที่ เรียกว่ำอุบัติเหตุให้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกที่สุดเพือ่ลดควำมเสียหำยต่อชีวติและทรัพยสิ์นต่ำงๆดว้ย.  

ชยัสวสัด์ิ เทียนวิบูลย.์ (2531:1-4) ไดก้ล่ำวไวว้่ำในอดีตที่ผ่ำนมำโรงงำนอุสำหกรรมมีกำร
เกิดอุบติัเหตุขึ้นเป็นจ ำนวนมำก กำรรณรงค์ในกำรจดักำรกบัอุบติัเหตุนั้นควรตอ้งมีมำตรกำรที่
จริงจงัและไดผ้ลชดัเจนโดยผลที่มำจำกอุบติัเหตุอำจจะมีกำรเกิดขึ้นชดัเจนเช่นค่ำชดใชแ้ละควำม
เสียหำยทำงออ้มในกำรเสียเวลำปฏิบติังำน หำกเรำจดักำรกบัควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร
ไดดี้ยงัช่วยใหส้ถำนประกอบกำรมีบรรยำกำศที่ดีและลดควำมกงัวลที่จะเกิดอุบติัเหตุต่ำงๆไดดี้. 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั  ห.จ.ก. เอ็น.ท.ีพ ีเทก็ซ์ไทล ์
1/105 หมู่ 5 ซอย สุขสวสัด์ิ 14 ถนน สุขสวสัด์ิ แขวง จอมทอง เขต จอมทอง จงัหวดั 
กรุงเทพมหานคร 10150 
โทรศพัท:์ 02-468-1548  
 

 
รูปภาพที่ 3.1 ภาพแสดงแผนที่ บริษทั  ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล ์
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รูปภาพที่ 3.2 ภาพแสดงหนา้บริษทั บริษทั  ห.จ.ก. เอ็น.ท.ีพ ีเทก็ซ์ไทล ์

3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 
            บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทลจ์ดทะเบียนบริษทั เม่ือปี พ.ศ. 2510  เพือ่ประกอบธุรกิจ
การทอผา้ดิบส าเร็จรูป เพือ่จ  าหน่าย  

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3.3 รูปแบบการบริหารงานในองคก์ร 

ผู้บริหาร 

ฝ่ายบคุคลและเสมียน 

พนกังานทัว่ไป 



12 
 

 
   
 3.3.1ต าแหน่งงานที่นกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

 
รูปภาพที่ 3.4 รูปแบบการบริหารงานแผนกบุคคล 

3.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นกัศึกษาปฏบิติังานในต าแหน่งพนกังานฝ่ายบุคคล ซ่ึงจะท างานที่ไดรั้บมอบหมายจาก

การสั่งงาน เช่น การป้อนขอ้มูลออเดอร์สินคา้เพื่อส่ง, ตรวจเช็คสินคา้เพื่อออกจ าหน่าย, สั่งงาน
พนกังานขา้งนอกออฟฟิศ, การท าป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัต่างๆภายในโรงงาน, ดูไลน์การผลิต
ส ารวจและดูการท างานของพนกังาน 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบคุคลและเสมียน 

น.ส. เปรวดี ไชยมาศ 

แผนกบคุคลทัว่ไปและเสมียน 

นาย นิพทัธ์ ธิราภรณ์ 

นกัศกึษาฝึกงาน 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
นางสาว เปรวดี ไชยมาศ ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและเสมียน  

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวนัที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัที่ 25 สิงหาคม 2561 

เป็นระยะเวลา 15 สปัดาห์  
3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ผูจ้ดัท  าไดด้ าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
      3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดของการด าเนินงานในแผนกบุคคล 
      3.7.2 วเิคราะห์ขอ้มูลเพือ่เลือกหวัขอ้ในการท าโครงงานและน าเสนออาจารยท์ี่ปรึกษา 
      3.7.3 ปรึกษาและรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท์ี่ปรึกษาและพนักงาน
พีเ่ล้ียง 
      3.7.4 รวบรวมขอ้มูลและออกแบบโครงงาน 
      3.7.5 การด าเนินการตามขั้นตอนของการท าโครงงานที่ไดว้างแผนไว ้
      3.7.6 ติดตามสรุปและประเมินผลโครงงาน 
      3.7.7 จดัท าเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ 

ตาราง 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 

1.รวบรวมขอ้มูล 
2.วเิคราะห์ขอ้มูล 
3.ปรึกษาอาจารยแ์ละพีเ่ล้ียง 
4.ออกแบบโครงงาน 
5.ด าเนินการตามแผนงาน 
6.สรุปและประเมินผล 
7.จดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 
- คอมพวิเตอร์  
- เคร่ืองมือส านกังาน เช่น แม็ก, กรรไกร , กระดาษแขง็, กระดาษ, สว่าน, แผ่นไมพ้ลาส

วดู, สติกเกอร์ 
- สมุดจดบนัทึก  
- เคร่ืองปร้ินท ์
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง โครงการการจดัการความ

ปลอดภยัในโรงงาน  บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล ์อธิบายผลการด าเนินงานเป็น 3  ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

4.1 ส ารวจพื้นที่ภายในโรงงานวา่จุดไหนควรมีมาตรการที่ตอ้งระวงัอยา่งเขม้งวด  
4.2 ออกแบบสญัลกัษณ์และขั้นตอนการผลิตสัญลกัษณ์ความปลอดภยัภายในโรงงานเพื่อ

ในขณะปฏิบติังานไม่ใหเ้กิดความประมาทขึ้น 
4.3  ติดป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยั บริเวณโรงงาน  

4.1  ส ารวจพืน้ที่ภายในโรงงานว่าจุดไหนควรมีมาตรการที่ต้องระวังอย่างเข้มงวด 
ส ารวจพื้นที่ภายในโรงงาน บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล ์เพือ่ที่จะน าป้ายสัญลกัษณ์

ความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานในโรงงานไปติดตั้งไวต้ามจุดต่างๆ โดยค านึงถึงความเส่ียงใน
แต่ละจุดที่คาดว่าอาจจะเกิดอนัตรายจากการท างานสูงหากการป้องกนัและไม่รัดกุมเพียงพออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผูป้ฏิบติังาน วตัถุดิบหรือเคร่ืองจกัรได ้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 4.1 พื้นที่ก่อนส ารวจโรงงานในแต่ละจุดเพือ่ติดป้ายรักษาความปลอดภยั 
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รูปภาพที่ 4.2 ภาพหลงัจากการติดป้ายรักษาความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.3 พื้นที่ก่อนส ารวจโรงงานในแต่ละจุดเพือ่ติดป้ายรักษาความปลอดภยั 
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รูปภาพที่ 4.4 ภาพหลงัจากการติดป้ายรักษาความปลอดภยั 

 
4.2 ออกแบบสัญลักษณ์และขั้นตอนการผลิตสัญลักษณ์ความปลอดภัยภายในโรงงานเพื่อในขณะ
ปฏิบัติงานไม่ให้เกิดความประมาทขึน้ 
      ขั้นตอนการผลิตป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัในสถานประกอบการด าเนินการเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ออกแบบสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย โดยวสัดุคือแผน่ไมพ้ลาสวดู และสติกเกอร์ 
2.   สั่งพิมพส์ัญลกัษณ์ต่างๆไดแ้ก่สัญลกัษณ์ห้ามจุดไฟ สัญลกัษณ์เตือนเคร่ืองจกัรก าลงั

ท างาน สญัลกัษณ์ระวงัวสัดุตกจากดา้นบน สญัลกัษณ์หา้มสูบบุหร่ี สญัลกัษณ์ถงัดบัเพลิง 
2. วดัขนาดและตดัป้ายสญัลกัษณ์ ขนาด กวา้ง 25 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
3. ตดัป้ายสญัลกัษณ์เตรียมน าไปติดตั้ง 
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รูปภาพที่ 4.5 ออกแบบสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.6 สัง่พมิพส์ญัลกัษณ์ต่างๆ 
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รูปภาพที่ 4.7 สญัลกัษณ์หา้มจุดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.8 สญัลกัษณ์เตือนเคร่ืองจกัรก าลงัท างาน 
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รูปภาพที่ 4.9 สญัลกัษณ์ระวงัวสัดุตกจากดา้นบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.10 สญัลกัษณ์เตือนหา้มสูบบุหร่ี 
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รูปภาพที่ 4.11 สญัลกัษณ์ถงัดบัเพลิง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 รูปภาพที่ 4.12 วดัขนาดและตดัป้ายสญัลกัษณ์ 
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รูปภาพที่ 4.13 ตดัป้ายสญัลกัษณ์เตรียมน าไปติดตั้ง 

 

4.3  ติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยบริเวณโรงงาน  
สภาพแวดลอ้ม ในการท างาน เช่น การวางผงัโรงงาน ส่ิงของที่วางอยู ่ เคร่ืองจกัรที่

ท  างาน อากาศ หรือ การเกิดไฟก็อาจก่อให้เกิดอนัตรายได ้หากส่ิงเหล่านั้นมีความบกพร่องจาก
มาตรฐานที่ก  าหนดไว ้ดงันั้นการท าสัญลกัษณ์ความปลอดภยัในโรงงานเพื่อเตือนสติพนักงาน 
จึงเป็นหัวใจส าคญัของความปลอดภยัเบื้องตน้ เมื่อมีความรู้และความเขา้ใจที่ถูกตอ้งแลว้นั้น 
โอกาสที่จะประสบอนัตรายในขณะท างานยอ่มลดน้อยลงทั้งน้ีเพื ่อความปลอดภยัของบุคคล
และทรัพยสิ์นภายในโรงงาน จึงมีการติดป้ายในแต่ล่ะจุดที่ส าคญัเพื่อเตือนและเน้นย  ้าในขณะ
ปฏิบตัิงาน จึงไดน้ าป้ายสัญลกัษณ์ที่ไดท้  าขึ้นเพื่อไปติดตามจุดต่างๆ ดงัน้ี 
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รูปภาพที่ 4.14 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4.15 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 
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รูปภาพที่ 4.16 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.17 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 
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รูปภาพที่ 4.18 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.19 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 
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รูปภาพที่ 4.20 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.21 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 
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รูปภาพที่ 4.22 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.23 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัติดตามจุดต่างๆในโรงงาน 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานจดัการความปลอดภยัภายในโรงงาน 

ห.จ.ก. เอ็น.ที.พ.ี เทก็ซ์ไทล ์โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1) เพือ่ลดอุบตัิเหตุ 
2) เพือ่ใหมี้ความปลอดภยัยิง่ขึ้น 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ เป็นโรงงานที่ผลิตเก่ียวกับผา้ดิบต่างๆ ซ่ึงมีการ

ท างานตลอด 24 ช.ม. ดงันั้นผูจ้ดัท  าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความปลอดภยัที่ควรมีภายในโรงงานจึงไดจ้ดัท า
โครงงานเร่ืองการมุ่งเน้นถึงการจัดการความปลอดภัยต่างๆภายในโรงงานโดยการผลิตป้าย
สัญลกัษณ์ความปลอดภยัแบบต่างๆและน าไปติดตั้งภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานไดเ้ล็งเห็นถึง
การระมัดระวงัและลดการเกิดอุบติัเหตุต่างๆทั้งหลายที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้จริงระหว่างการ
ปฏิบตัิงาน  

          5.1.1 ผลที่ได้รับจากการโครงงานสหกิจศึกษา 
1) ท าใหส้ถานประกอบการมีความปลอดภยัที่มากขึ้นอีกระดบัหน่ึง 
2) ท าใหส้ามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

     5.1.2 ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงการ 
สถานที่ติดป้ายไม่มีที่เฉพาะหรือที่ติดป้ายบางป้ายไม่ค่อยเหมาะสมในการติดป้าย 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

        1) นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์จากการท างานก่อนเขา้สู่การท างานและยงัไดรั้บรู้ถึง
ความเส่ียงต่างๆของความปลอดภยั 

2) นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะท างานร่วมกับผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น มีความ
รับผดิชอบต่อภาระหนา้ที่ และ มีระเบียบวนิยัในการท างานต่างๆ 

3) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆของการท างานหลังจากการที่ได้
เขา้รับการฝึกงานในโรงงานแห่งน้ีและไดท้ราบถึงกระบวนการในการท างานของฝ่ายอ่ืนๆอีกดว้ย 
และไดเ้ขา้ใจถึงบทบาท หนา้ที่ และความส าคญัของความปลอดภยั 

4) ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศและการท างาน วฒันธรรมองค์การ และการใช้
ชีวติประจ าวนัของพนกังานแต่ละแผนก 
  



29 
 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 
1) นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆ ท าให้งาน

บางอยา่งเกิดความไม่เขา้ใจ 
2) นกัศึกษาขาดความรู้เร่ืองความปลอดภยัต่างๆท าใหต้อ้งศึกษาใหม่ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
             1) ควรเตรียมความพร้อมเขา้สู่การท างานจริงโดยศึกษาหาความรู้เก่ียวกบัประเภท

ของงานและบริษทัต่างๆ ก่อนที่จะเขา้ไปปฏิบติังาน  
  2) นักศึกษาควรมีความรู้เบื้องต้นและต้องเรียนรู้เก่ียวกับกฎระเบียบ และ

วฒันธรรมขององคก์รหรือบริษทัที่จะเขา้ไปปฏิบติังาน 
   3) ควรเตรียมความพร้อมเร่ืองความรู้ในทกัษะต่างๆที่จ  าเป็นต่อการท างาน เช่น 

ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ และการบริหารงานเอกสารต่างๆ เป็นตน้ 
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โครงงานการจัดการความปลอดภยัในโรงงาน 

Safety First in Factory Project 
Cooperative Education Report 

Factory Safety Management Project 
Nattapol Textile Ltd.,Part 

นาย นิพทัธ์  ธิราภรณ ์
ภาควิชาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
Email:Nipat.thira@gmail.com 

บทคดัย่อ 
บริษทั ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มี

นโยบายพัฒนาปัญหาเ ก่ียวกับมาตรฐานความ
ปลอดภยัภายในสถานประกอบการ ดงันั้น ผูจ้ดัท  า
จึงได้เล็ง เห็นปัญหาทางด้านการจัดการความ
ปลอดภัย จึงได้จัดท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง 
โครงงานการจัดการความปลอดภัยภายในสถาน
ประกอบการแห่งน้ี  มีวตัถุประสงค์คือ 1)     เพ่ือลด
อุบติัเหตุ 2) เพ่ือให้มีความปลอดภัยมากข้ึน โดย
ผูจ้ ัดท าได้มีการด าเนินงานโดยการศึกษาข้อมูล
เก่ียวกบัความปลอดภยัในรูปแบบต่างๆและไดน้ ามา
ผลิตเป็นรูปแบบของป้ายสัญลกัษณ์ความปลอดภยัท่ี
เหมาะสมต่อสถานประกอบการและน า ป้าย
สัญลักษณ์ความปลอดภัยดังกล่าวไปติดตามจุด
ต่างๆภายในถานประกอบการ เพ่ือช่วยเพ่ิมความ
ปลอดภยัภายในสถานประกอบการอีกทั้งยงัช่วยลด
อุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดท้ั้งในระยะสั้ นและ
ระยะยาวอีกดว้ย  
ขอ้เสนอแนะ : ควรหาเสาหรือพ้ืนท่ีท่ีติดแผ่นป้าย
สัญลกัษณ์ไดเ้ฉพาะเจาะจงเพ่ือความปลอดภยัยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: จัดท าป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย , 
ความปลอดภยั, ห .จ. ก เอ็น.ที.พี เทก็ซ์ไทล ์
Abstract 
                 N.T.P textile company develop a new              
policy to find a new solution for workplace. safety  

management. The researcher understand that 
workplace safety management is crucial to any 
business and would like to study on this particular 
project on the subject. The project has 2 main 
objectives which are 1. Reduce a chance for any 
accident to occur. 2. Improve overall workplace 
safety for the company. The researcher hope to 
achieve by using following steps, 1. Study on 
workplace safety and how to deal with any type                                   
of accident that may occur in a workplace 
environment through sign and annotation on safety 
precaution. 2. resize any related sign or notice 
from researching process into an appropriate size. 
3. Print out those notices in A4 sticker paper. 4. 
Stick the sign onto a plaswood material 5. Put 
those notices up in various appropriate place in the 
workplace environment. This would help raise the 
company’s employee concern and awareness for 
workplace safety in a long run. 
Recommendation : The sign should be put up on a 
special place that easily noticeable. 
Keywords : creating safety signages, workplace 
safety, N.T.P. Textile company 
 
 



วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
  1. เพ่ือลดอุบติัเหตุ 
  2. เพ่ือให้มีความปลอดภยัยิง่ข้ึน 

 
ขอบเขตของโครงงาน 
 1. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี 
   เน่ืองจาก สถานประกอบการ มี
พ้ืนท่ีค่อนข้างจ ากัดดังนั้ นต าแหน่งในการติดป้าย
สัญลกัษณ์อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมหรือมีท่ีเฉพาะใน
การติด 
         2. ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
    คือ  ระยะ เวลาในการ ศึกษา ท่ี 
บริษัท ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ ระยะเวลาเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2561 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหาการเกิดความไม่ปลอดภยัใน บริษทั  
ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เทก็ซ์ไทล ์ 

2. พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบของการ
เกิดอุบัติ เหตุ ต่างๆท่ีอาจจะเ กิดข้ึนได้ระหว่าง
ปฏิบติังาน 
 
ขั้นตอนและวธิีการด าเนินงาน 

1. ส ารวจพ้ืนท่ีภายในโรงงานว่าจุดไหน
ควรมีมาตรการท่ีตอ้งระวงัอยา่งเขม้งวด  

2. ออกแบบสัญลักษณ์และขั้นตอนการ
ผลิตสัญลักษณ์ความปลอดภัยภายในโรงงานเพ่ือ
ในขณะปฏิบติังานไม่ให้เกิดความประมาทข้ึน 

3. ติดป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
บริเวณโรงงาน  
 
สรุปผลโครงงาน 

บริษัท ห.จ.ก. เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ เป็น
โรงงานท่ีผลิตเก่ียวกบัผา้ดิบต่างๆ ซ่ึงมีการท างาน

ตลอด 22  ช .ม  .ดงันั้นผูจ้ ัดท าจึงไดเ้ล็งเห็นถึงความ
ปลอดภัยท่ีควรมีภายในโรงงานจึงได้จัดจัดท า
โครงงานเ ร่ืองการมุ่งเน้นถึงการจัดการความ
ปลอดภัยต่างๆภายในโรงงานโดยการผลิตป้าย
สัญลกัษณ์ความปลอดภยัแบบต่างๆและน าไปติดตั้ง
ภายในโรงงานเพ่ือให้พนักงานได้เล็งเห็นถึงการ
ระมดัระวงัและลดการเกิดอุบติัเหตุต่างๆทั้งหลายท่ี
มีแนวโนม้จะเกิดข้ึนไดจ้ริงระหว่างการปฏิบติังาน  
 
ผลทีไ่ด้รับจากการโครงงานสหกจิศึกษา 

1. ท าให้สถานประกอบการมีความ
ปลอดภยัท่ีมากข้ึนอีกระดบัหน่ึง 
2. ท าให้สามารถลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ

ไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 
สถานท่ีติดป้ายไม่มีท่ีเฉพาะหรือท่ีติดป้าย

บางป้ายไม่ค่อยเหมาะสมในการติดป้าย 
 

สรุปผลการปฏบิัตงิานสหกจิศึกษา 
1) นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการ

ท างานก่อนเขา้สู่การท างานและยงัไดรั้บรู้ถึงความ
เส่ียงต่างๆของความปลอดภยั 

2) นักศึกษาไดเ้รียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น มีความอดทน อดกลั้น  มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหนา้ท่ี และ มีระเบียบวินยัในการท างานต่างๆ 

3) นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการ
ท างานต่างๆของการท างานหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้รับ
การฝึกงานในโรงงานแห่ง น้ีและได้ทราบถึง
กระบวนการในการท างานของฝ่ายอ่ืนๆอีกดว้ย และ
ได้เข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ี และความส าคัญของ
ความปลอดภยั 

4) ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศและการ
ท า งาน  วัฒนธรรมองค์ก าร  และก าร ใช้
ชีวิตประจ าวนัของพนกังานแต่ละแผนก 
 



ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 
1.นักศึกษาขาดความรู้และประสบการณ์

ในการปฏิบติังานต่างๆ ท าให้งานบางอยา่งเกิดความ
ไม่เขา้ใจ 

2.นกัศึกษาขาดความรู้เร่ืองความปลอดภยั
ต่างๆท าให้ตอ้งศึกษาใหม่ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน
จริงโดยศึกษาหาความรู้เก่ียวกับประเภทของงาน
และบริษทัต่างๆ ก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน   

2.นักศึกษาควรมีความรู้เบ้ืองตน้และตอ้ง
เรียนรู้เ ก่ียวกับกฎระเบียบ และวัฒนธรรมของ
องคก์รหรือบริษทัท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน 

3. ควรเตรียมความพร้อมเร่ืองความรู้ใน
ทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการท างาน เช่น  ทกัษะการ
ส่ือสาร   ทักษะเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์  และการ
บริหารงานเอกสารต่างๆ เป็นตน้ 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ตามท่ีผูจ้ดัท  าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษา  ณ  บริษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พี. เท็กซ์ไทล ์
ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2561  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู ้ จั ด ท า ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงาน
สหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเ ร็จลงได้ด้วยดีจากความ
ร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. ดร. ขวัญใจ  อุณหวัฒน
ไพบลูย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. นางสาว เปรวดี  ไชยมาศ
ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและเสมียน 
ผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี

ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบรูณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเขา้ใจกบัชีวิตของ
การท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท  าขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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อาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานสหกิจ : ดรขวญัใจ อุณหวฒันไพบูลย ์
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บทคดัย่อ 

บริษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พี เท็กซ์ไทล์ มีนโยบายพฒันา
ปัญหา เ ก่ี ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยภายในสถาน
ประกอบการ ดังนั้ น ผูจ้ ัดท าจึงได้เล็งเห็นปัญหาทางด้านการ
จดัการความปลอดภัย จึงได้จัดท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง 
โครงงานการจดัการความปลอดภยัภายในสถานประกอบการ
แห่งน้ี  มีวตัถุประสงคค์ือ   1)   เพือ่ลดอุบตัิเหตุ 2) เพื่อให้มีความ
ปลอดภยัมากขึ้น โดยผูจ้ดัท  าได้มีการด าเนินงานโดยการศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัความปลอดภยัในรูปแบบต่างๆและไดน้ ามาผลิต
เป็นรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภยัที่เหมาะสมต่อ
สถานประกอบการและน าป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัดงักล่าว
ไปติดตามจุดต่างๆภายในถานประกอบการ  เพื่อช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยภายในสถานประกอบการอีกทั้งยงัช่วยลดอุบติัเหตุ
ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นไดท้ั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกดว้ย  
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1.สามารถน าขอ้มูลที่ไดม้าเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการเกิด
ความไม่ปลอดภยัใน บริษทั ห.จ.ก.เอ็น.ที.พ ีเทก็ซ์ไทล ์
2.พนักงานมีความรู้ถึงผลกระทบของการเกิดอุบติัเหตุต่างๆที่
อาจจะเกิดขึ้นไดร้ะหวา่งปฏิบติังาน 
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รูปที่ 1.พื้นที่ก่อนส ารวจโรงงานเพือ่ติดป้ายรักษาความปลอดภยั 

 
รูปที่ 1.2 ภาพหลงัจากการติดป้ายรักษาความปลอดภยั  



 
รูปที่ 1.3 ออกแบบสญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายความปลอดภยั 

 

 
รูปที่ 1.4 พมิพป้์ายสญัลกัษณ์ต่างๆ 

 
  



 
รูปที่ 1.5 ตดัป้ายสญัลกัษณ์เตรียมน าไปติดตั้ง 

 

 
รูปที่ 1.6 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัไปติดตั้งภายในโรงงาน 

 
 
 



 

 
รูปที่ 1.7 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัไปติดตั้งภายในโรงงาน 

 

 
รูปที่ 1.8 น าแผน่ป้ายสญัลกัษณ์ความปลอดภยัไปติดตั้งภายในโรงงาน 

 



ประวตัิผู้จดัท ำ 

 

รหสันกัศึกษา  :  5804300501 

ช่ือ-นามสกลุ   นาย นิพทัธ ์ธิราภรณ์ 
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ผลงาน : โครงงานการจดัการความปลอดภยัในโรงงาน 
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