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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปั จ จุ บ ัน รั ฐ บาลได้มี ก ารรณรงค์ใ ห้ ไ ด้เ ห็ น ถึ ง โทษของการสู บ บุ ห รี่ เพื่ อ ให้ ทุ ก คน
ตระหนักถึงและลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ โดยรณรงค์ให้ทุกคนใส่ ใจกับสุ ขภาพของตนเองรวมถึงผูท้ ี่
อยูใ่ กล้เคียง แต่แนวโน้มของผูส้ ู บบุหรี่ มีเพิ่มมากขึ้นและประกอบกับทางบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ ส
แมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) มีนโยบายเพื่อสนับสนุนแนวทางของภาครัฐโดยให้พนักงานได้ลด
ละ เลิกการสู บบุหรี่ ซึ่งพนักงานทั้งหมดที่มีจานวน 29 คน มีคนสู บบุหรี่ 429 คน
การสู บบุหรี่ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของผูส้ ู บและบุคคลรอบข้าง เป็ น
พฤติกรรมที่พบเห็นได้ทุกสังคมตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยผูใ้ หญ่และวัยสู งอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทางาน
ทาให้เกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้นของโรคที่เกี่ ยวข้องกับการสู บบุหรี่ เช่ น โรคหัวใจหลอด
เลือด โรคปอด และมะเร็ ง เป็ นต้น ซึ่ งมีอนั ตรายต่อร่ างกายและเป็ นสาเหตุของการเสี ยชี วิตที่สูงกว่า
สาเหตุอื่นๆก่อให้เกิดผลเสี ยหายหลายประการทั้งต่อตัวผูเ้ สพเองโดยตรงและผูไ้ ด้รับควันบุหรี่ (บุป
ผา ศิริรัศมี และคณะ, 2549:1)
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงมีความตระหนักถึงความสาคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงโทษและพิษภัยของการ
สู บบุ หรี่ จึง มีความจาเป็ นที่ จะต้องศึ กษา การรับรู ้ ถึงผลกระทบของการสู บบุ หรี่ ต่อสุ ข ภาพและ
พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)SMM.5 เพื่อจะได้นาไปใช้เป็ นแนวทางในการรณรงค์ให้ ลด ละ เลิ ก บุหรี่ รวมทั้งป้ องกันแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ใน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
ซึ่งเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันไม่ให้เกิดโรคต่างๆอันเป็ นผลกระทบมาจากการสู บบุหรี่
1.2 วัตถุประสงค์
4.9.4 เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ ข องพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ ส
แมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
4.9.9 เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ถึงโทษของการสู บบุหรี่
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการจัดทาโครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุ นการเลิ กบุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตร
มอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 ผูจ้ ดั ทากาหนดขอบเขตปั ญหาของเนื้ อหาไว้
3 ด้าน ดังนี้
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1.3.1.1 ปั ญหาด้านความรู ้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่
1.3.1.2 ปัญหาด้านพฤติกรรมการ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่
1.3.1.3 ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและคนรอบข้าง
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือ ระยะเวลาในการศึกษาที่ บริ ษทั สามมิตรมิเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด
(มหาชน)-SMM.5ระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 9560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 9560
1.3.3 ประชากรที่ใช้ในการทาโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ แมนูแฟคเจอ
ริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 จานวนผูส้ ู บบุหรี่ 429คน
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
4.4.4 สามารถนาข้อมู ลที่ ได้มาเป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิ ก การสู บ
บุหรี่ ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
4.2.9 พนักงานมีความรู ้ ถึงผลกระทบจากการสู บบุ หรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพต่อตัวเองและ
บุคคลใกล้ชิด

บทที่ 2
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูจ้ ดั ทำได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำแนวคิด ทฤษฎีตรวจเอกสำรและวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรศึกษำ ดังนี้
2.1 ควำมรู ้เกี่ยวกับบุหรี่
2.2 โทษของบุหรี่
2.3 สำเหตุของพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่
2.4 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ เกีย่ วกับบุหรี่
บุหรี่ เป็ นสิ่ งที่ทำจำกใบยำสู บ ซึ่ งมีกำรนำมำประดิษฐ์และปรุ งแต่งเป็ นรู ปแบบต่ำง ๆ
พระรำชบัญญัติคุม้ ครองสุ ขภำพผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 (สำนักโรคไม่ติดต่อ,2548: 30)
อุไรวัณณ์ คชำชี วะ(2531: 37) กล่ำวว่ำ บุหรี่ มีสำรประกอบต่ำง ๆ อยูม่ ำกกว่ำ 4,000
ชนิด สำรบำงชนิ ดมีผลต่อกำรทำงำนของอวัยวะต่ำง ๆในร่ ำงกำย บำงชนิ ดเกิดพิษ บำงชนิดทำให้
เซลล์ผดิ ปกติ บำงชนิดเป็ นตัวก่อให้เกิดมะเร็ ง บำงชนิดเป็ นสำรต่อต้ำนภูมิคุม้ กัน
สำรที่ ก่อให้เกิ ดอันตรำยต่อร่ ำงกำย ซึ่ งเป็ นสำรที่ ประกอบอยู่ในบุ หรี่ และควันบุ หรี่
ได้แก่
1.นิโคติน (Nicotine) เป็ นสำรที่พบตำมธรรมชำติในใบยำสู บเท่ำนั้น สำรนี้ ในระยะแรก
จะออกฤทธิ์ กระตุน้ สมองและระบบประสำทส่ วนกลำง จะมีฤทธิ์ กดระบบประสำท ร้อยละ 95 ของ
สำรนิ โคตินจะไปจับที่ปอด บำงส่ วนจับที่เยื่อหุ ้มริ มฝี ปำก บำงส่ วนจะถู กดู ดซึ มเข้ำกระแสเลื อด
และมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไต ก่อให้เกิ ดกำรหลัง่ ของสำรEpinephrine ทำให้ควำมดันโลหิ ต
สู งขึ้น
ผลของนิโคตินต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่ งก่อให้เกิด
1.ควำมดันโลหิตสู ง
2.หัวใจเต้นเร็ วขึ้น
3.หลอดเลือดแดงที่ขำและแขนหดตัว
4.เพิ่มไขมันในเลือด
2.ทำร์ (Tar) ประกอบด้วยสำรหลำยชนิด มีลกั ษณะเป็ นละอองของเหลวเหนี ยวสี น้ ำตำล
คล้ำยน้ ำมันดิน ร้อยละ 50 ของทำร์ จะจับอยูท่ ี่ปอด ทำให้เกิดกำรระคำยเคืองซึ่ งเป็ นสำเหตุของกำร
ไอ
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3.คำร์บอนมอนนอกไซด์ (Carbon Monoxide) เป็ นก๊ำซที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ไม่สมบูรณ์
เป็ นก๊ำ ซที่ แย่งจับกับเม็ดเลื อดแดงโดยแทนที่ ออกซิ เจน ท ำให้ออกซิ เจนไปเลี้ ยงส่ วนต่ ำงๆไม่
เพียงพอ ทำให้มีอำกำรมึนงง เหนื่อยง่ำย อ่อนเพลีย หมดกำลัง
4.ไฮโดรเจนไซยำไนด์ (Hydrogen Cyanide) เป็ นสำรพิษทำลำยเยื่อบุหลอดเลือดส่ วน
ปลำยและผนังถุงลม ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่ งพอง
5.ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็ นก๊ำซพิษที่ทำลำยเยือ่ บุหลอดลมส่ วนปลำยและถุงลม
6 แอมโมเนีย (Ammonia) เป็ นสำรที่มีฤทธิ์ ระคำยเคืองเนื้อเยือ่
7.สำรกัมมันตภำพรังสี ควันบุหรี่ มีสำรโพโลเนียม 210 (Polonimm 210) ที่มีรังสี แอลฟ่ ำ
อยูเ่ ป็ นสำเหตุหนึ่งของกำรเกิดโรคมะเร็ งปอด
2.2 โทษของบุหรี่
กำรสู บ บุ ห รี่ จ ะมี ผ ลโดยตรงต่ อ สุ ข ภำพของผู ส้ ู บ บุ ห รี่ ท ำให้ เ กิ ด โรคต่ ำ งๆมำกมำย
(ประกิตวำทีสำธกกิจ,2555: 49) มีดงั นี้
1.โรคมะเร็ ง
2.โรคหัวใจ
3.โรคหลอดเลือด
4.โรคระบบทำงเดินหำยใจ
5.โรคระบบทำงเดินอำหำร
6.โรคเหงือกและฟัน
7.ผลต่อกำรตั้งครรภ์ อันตรำยที่ เกิ ดจำกกำรสู บบุ หรี่ ขณะตั้งครรภ์ มีอนั ตรำยทั้งต่อ
มำรดำและทำรก อำจทำให้เกิดกำรแท้ง
8.ผลต่อระบบสื บพันธุ์ กำรสู บบุหรี่ มีผลให้สมรรถภำพทำงเพศลดลง
ปัญหำด้ำนสิ่ งแวดล้อม
กำรสู บบุหรี่ นอกจำกจะมีโทษต่อผูส้ ู บเองแล้วยังทำให้ผอู ้ ื่นที่อยูใ่ นบรรยำกำศของ
กำรสู บบุหรี่ สูดเอำควันพิษเข้ำไปด้วย ทำให้เกิ ดอันตรำยได้เช่นเดียวกับผูท้ ี่สูบบุหรี่ เนื่องจำกควัน
บุหรี่ ในบรรยำกำศจะเกิดจำกควัน 2 กระแสคือ
1. สำยควันหลัก (Mainstream Smoke) เป็ นควันที่เกิดจำกผูท้ ี่สูบบุหรี่ เป่ ำ
หรื อพ่นออกมำ
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2. ควันสำยข้ำงเคียงหรื อควันหลง (Side stream Smoke) หรื อควันบุหรี่ มือ
สอง (SecondhandSmoke) เป็ นควันที่เกิ ดจำกปลำยบุหรี่ ที่เผำไหม้ขณะผูส้ ู บบุหรี่ ถือหรื อวำงบุหรี่
โดยไม่ได้สูบ ส่ วนใหญ่แล้วที่ลอยอยูท่ ว่ั ไปมำจำกควันสำยข้ำงเคียงถึงร้อยละ 85 ของควันบุหรี่ ซึ่ ง
ผลกระทบของบุหรี่ ที่มีผลต่อคนข้ำงเคียง (ธี ระ ลิ่มศิลำ ,2537: 18-29)
1.เด็ก ทำให้เด็กป่ วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหื ด
หู อกั เสบเพิ่มมำกขึ้น
2.หญิงมีครรภ์ ที่สูบบุหรี่ จะทำให้น้ ำหนักตัวในขณะตั้งครรภ์
เพิ่มน้อยกว่ำ ปกติ
3.คู่สมรสของผูส้ ู บบุหรี่ มีโอกำสเป็ นมะเร็ งปอดมำกกว่ำคู่สมรส
ที่ไม่สูบบุหรี่ เป็ น 2 เท่ำ
4.คนทัว่ ๆไป บุคคลทัว่ ๆไปที่อยูใ่ นบรรยำกำศที่ผอู ้ ื่นสู บบุหรี่ อยู่
ควันบุหรี่ จะทำให้เกิดอำกำรเคืองตำปวดศีรษะ คัดจมูก น้ ำมูกไหล (สถำบันควบคุมกำรบริ โภค
ยำสู บ, 2548:7)
2.3 สาเหตุของพฤติกรรมการสู บบุหรี่
วรำภรณ์ ภูมสิ วสั ดิ์ (2539: 36) กล่ำวว่ำ สำเหตุกำรติดบุหรี่ น้ นั มี 3 สำเหตุคือ
1. เหตุกระตุน้ ควำมเครี ยดอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำยใจและสังคมของบุคคล
2. เหตุสนับสนุนกำรได้มำโดยง่ำย กำรหำซื้ อได้สะดวกง่ำยดำย พ่อแม่สูบบุหรี่ เพื่อนทั้ง
กลุ่มสู บบุหรี่ กนั มำก กำรได้รับกำรเชิญชวนจำกกำรโฆษณำขำยบุหรี่
3. เหตุโน้มเอียงในบุคลิกภำพ มีกำรศึกษำวิจยั หลำยแห่ งชี้ ให้เห็ นว่ำ คนที่สูบบุหรี่ และ
คนที่ไม่สูบบุหรี่ มีบุคลิ กภำพแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญ คนที่สูบบุหรี่ มกั เป็ นคนหุ นหัน เปิ ดเผย
กระตื อรื อร้ น ต้องกำรต่ อต้ำ นอำนำจบัง คับบัญชำ มีก ำรแสดงออกถึ งควำมต้องกำรทำงเพศสู ง
อำรมณ์ตึงเครี ยด วิตก กังวล เจ้ำอำรมณ์ มีลกั ษณะทำงประสำททำให้ตอ้ งพึ่งพำบุหรี่
ทองหล่อ เดชไทย (2527: 40) ได้กล่ำวถึงสำเหตุของกำรสู บบุหรี่ วำ่ เกิดจำก
1. กำรกระตุน้ (Stimulation)
2. เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว (Handling) เนื่องจำกชอบกลิ่นบุหรี่
3. ผ่อนคลำย (Relaxation)
4. กำรระบำย (Crutch) เกิดขึ้นขณะมีควำมเครี ยดหรื อไม่สบำยใจ
5. ควำมอยำก (Craving) เพรำะสำรนิ โคติ นพบในใบยำสู บนั้นสำมำรถทำให้เกิ ดผล
เช่นเดียวกับยำเสพติด
6. กำรมีบุหรี่ จำหน่ำยโดยทัว่ ไปและกำรโฆษณำทำงสื่ อมวลชนต่ำง ๆ เนื่องจำกมีควำม
สะดวก ในกำรหำซื้ อบุหรี่
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2.4 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิไลวรรณ วิระยะไชโย และอภิ รดี แซ่ ลิ้ม (2548: 207) ได้ศึกษำวิจยั เรื่ อง ทัศนคติต่อ
กำร สู บ บุ ห รี่ และสุ ข ภำพของบุ ค คลำกร นัก ศึ ก ษำแพทย์แ ละผู ้ ป่ วยนอก และญำติ ข องคณะ
แพทยศำสตร์ ของมหำวิทยำลัยสงขลำนคริ นทร์ โดยเก็บข้อมูลจำกบุคลำกร จำนวน 1,417 รำย ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กลุ่ม กำรศึกษำทุกกลุ่ม มีทศั นคติในเรื่ องของพิษภัยจำกกำรสู บบุหรี่ คล้ำยคลึ งกัน
คือ ร้ อยละ 99 เห็ นว่ำ กำรสู บบุหรี่ ไม่เป็ นผลดี ต่อสุ ขภำพ และต่อคนรอบข้ำง มำกกว่ำร้ อยละ 70
เห็นว่ำสังคมมีค่ำนิยมที่ดีวำ่ ผูใ้ หญ่ไม่ควรสู บบุหรี่ ผูช้ ำยสู บบุหรี่ ไม่จดั เป็ นพฤติกรรมปกติ ผูห้ ญิงสู บ
บุหรี่ เป็ นพฤติกรรมไม่เหมำะสม วัยรุ่ นที่สูบบุหรี่ เป็ นพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมอย่ำงยิ่ง และไม่น่ำ
เลียนแบบ บุคลำกรและนักศึกษำยังมีผูส้ ู บบุหรี่ กล่ำวคือบุคลำกรร้อยละ 3.1 กลุ่มนักศึกษำร้อยละ
0.8 ซึ่งร้อยละ 66 ของผูส้ ู บบุหรี่ ในทุกกลุ่มเริ่ มสู บจำกกำรอยำกลองและร้อยละ 61 เริ่ มสู บจำกเพื่อน
ชักนำ โดยร้อยละ 66 มี ควำมคิดจะเลิกบุหรี่ และร้อยละ 75 มีควำมต้องกำรข้อมูลเรื่ องวิธีกำรเลิ ก
ด้วยตนเองสู งสุ ด ส่ วนผูท้ ี่ไม่คิดเลิกสู บบุหรี่ ส่วนใหญ่เนื่องจำกสภำพแวดล้อมมีผสู ้ ู บบุหรี่ มำก
สุ ขุมำลย์ ประสมศักดิ์ (2552: 1-6) ศึกษำปั จจัยและผลที่เกี่ยวข้องกับกำรสู บบุหรี่ และ
พฤติ กรรมกำรเลิ ก บุหรี่ ของนักศึก ษำมหำวิทยำลัยเอกชนในเขตกรุ งเทพมหำนคร กลุ่ ม ตัวอย่ำ ง
จำนวน 200 คน พบว่ำนักศึกษำส่ วนใหญ่ศึกษำอยูช่ ้ นั ปี ที่ 2 ร้อยละ 33.2 ในคณะบริ หำรธุ รกิ จ อำยุ
เฉลี่ ย 21.3 ปี บุ ค คลในครอบครั วของนัก ศึ ก ษำที่ สู บบุ หรี่ คื อ บิ ดำและพี่ ชำย ปั จจัย ด้ำนควำมรู ้
ทัศนคติ และควำมเชื่ อเกี่ยวกับกำรสู บบุหรี่ น้ นั คะแนนเฉลี่ ยอยูใ่ นเกณฑ์ปำนกลำงคือ 6.12 ระดับ
ทัศนคติต่อกำรสู บบุหรี่ ในภำพรวมส่ วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกำรสู บบุหรี่ พฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ ของ
นักศึ กษำ ส่ วนใหญ่จะเริ่ ม สู บบุ หรี่ ระหว่ำงอำยุ 16-18 ปี ด้วยสำเหตุจำกกำรอยำกลองโดยเพื่อน
ชักชวน และเคยตั้งใจเลิกสู บบุหรี่ แต่เลิกไม่สำเร็ จ
ปริ ศนำ คำเงิน (2553: 5-6) กำรวิจยั เรื่ องควำมคิดเห็ นต่อปั จจัยจูงใจที่ส่งผลต่อกำรสู บ
บุหรี่ ของนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยวมหำวิทยำลัยแม่โจ้ จังหวัดเชี ยงใหม่
กลุ่มตัวอย่ำงคือนักศึกษำระดับปริ ญญำตรี ที่มีพฤติกรรมกำรสู บบุหรี่ 100 คน ผลกำรวิจยั พบว่ำกลุ่ม
ตัวอย่ำงมีอำยุโดยเฉลี่ย 19 ปี โดยเห็นว่ำปั จจัยจูงใจภำยในคือกำรอยำกรู ้อยำกเห็น และอยำกลองสู บ
เองอยูใ่ นระดับปำนกลำง ด้ำนเจตคติ กลุ่มตัวอย่ำงมีเจตคติที่ดีต่อกำรไม่สูบบุหรี่ คือเห็นว่ำกำรสู บ
บุ หรี่ ไ ม่ ช่วยให้เกิ ดควำมมัน่ ใจ กำรเป็ นที่ สนใจของเพศตรงข้ำมควำมเป็ นผูน้ ำหรื อกำรเป็ นคน
ทันสมัยก็ไม่จำเป็ นต้องพึ่งพำบุหรี่ ปัจจัยจูงใจภำยนอกที่มีอิทธิ พลต่อกำรสู บบุหรี่ เห็นว่ำอยูใ่ น
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ระดับปำนกลำง คื อ กลุ่ มเพื่อนที่ ยงั ไม่เลิ กสู บบุ หรี่ เมื่ อมี กำรสังสรรค์กบั เพื่อนๆจึงต้องสู บบุหรี่
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) สาขา SMM.5
85/1 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตาบลอ้อมน้อย อาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์: 02-429-4888 (อัตโนมัติ)
โทรสาร: 02-429-4792

รู ปภาพที่ 3.1 ภาพแสดงแผนที่บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
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รู ปภาพที่ 3.2 ภาพแสดงหน้าบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัด
เมื่อปี พ.ศ. 2510 เพื่อประกอบธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุก แม่พิมพ์ข้ ึนรู ป และ
อุปกรณ์จบั ยึด สาหรับโรงงานผูป้ ระกอบรถยนต์ ก่อนที่จะขยายไลน์ในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่องอย่างเป็ นระบบ
ปั จจุบนั ธุ รกิจของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ในเครื อสามารถแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่มธุ รกิจหลัก ได้แก่
1.กลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วนยานยนต์(Auto parts)
- แม่พิมพ์สาหรับปั๊ มขึ้นรู ปชิ้นส่ วนรถยนต์
- อุปกรณ์จบั ยึดเพื่อการประกอบรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพ
- ชิ้นส่ วนขึ้นรู ปโลหะ
- หลังคาเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งสาหรับรถปิ คอัพ
2.กลุ่มธุ รกิจพาหนะเพื่อการขนส่ ง(Logistics Solution)
- รถดัมพ์และรถพ่วง
- เพลาล้อและกระบอกยกไฮดรอลิค
- พาหนะและเครื่ องจักรกลการเกษตร
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3.กลุ่มธุ รกิจยานยนต์พลังงานก๊าซธรรมชาติ(NGV Vehicle and Equipment Business)
- รถบรรทุกเอ็นจีวี
- รถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตรใช้เชื้ อเพลิงไบโอดีเซล บี 100
- บริ การรับดัดแปลงและติดตั้งเครื่ องยนต์เอ็นจีวี

รู ปภาพที่ 3.3 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์รถดัมพ์และรถพ่วง
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปภาพที่ 3.4 รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

รู ปภาพที่ 3.5 รู ปแบบการบริ หารงานแผนกฝ่ ายบุคคลและธุรการ-SMM.5
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษาปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งพนักงานฝ่ ายบุ คคลและธุ รการซึ่ งจะทางานที่ได้รับ
มอบหมายจากพนักที่ปรึ กษา เช่น ทาการโหลดดึ งข้อมูลเข้า-ออก ที่สแกนนิ้วลงเวลาการทางานทุก
วัน การปฏิบตั ิงานในส่ วนของเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล,จัดเรี ยงใบขออนุญาตออกจากบริ ษทั ของ
แต่ละวัน ,นาใบลาของพนักงานที่คียข์ อ้ มูลแล้วมาจัดเรี ยงใส่ แฟ้ มแยกเป็ นแต่ละแผนก,ทาการตรวจ
พื้นที่โรงอาหารทุกวัน เช่ น อาหารในโรงอาหารและแม่คา้ , ทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์เรื่ องต่างๆ,คีย ์
ข้อมูลใบอนุญาตนาสิ่ งของออกจากโรงงานของแต่ละเดือน ทากิจกรรมต่างๆ เช่น ทุกวันอังคารจะมี
กิจกรรมmorning exercise, กิจกรรม5ส,กิจกรรมตลาดนัดสามมิตร,การแข่งขันกีฬาปิ งปอง,กิจกรรม
โครงการอาหารเพื่อสุ ขภาพ,กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ,กิจกรรมส่ งน้ าหวานจากใจถึงใจ,เดินไลน์การ
ผลิตสารวจและดูการทางานของพนักงาน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณวันชัย สุ วรรณมณี ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การแผนกบุคคลและธุ รการสาขา SMM.5
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
เป็ นระยะเวลา 15 สัปดาห์
3.6.2 วันเวลาในการปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น.
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของการดาเนินงานในแผนกบุคคลละธุรการ
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเลื อกหัวข้อในการทาโครงงานและนาเสนออาจารย์ที่
ปรึ กษา
3.7.3 ปรึ ก ษาและรั บคาแนะนาในการเขี ยนโครงงานจากอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
พนักงานพี่เลี้ยง
3.7.4 รวบรวมข้อมูลและออกแบบโครงงาน
3.7.5 การดาเนินการตามขั้นตอนของการทาโครงงานที่ได้วางแผนไว้
3.7.6 ติดตามสรุ ปและประเมินผลโครงงาน
3.7.7 จัดทาเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์

13

ตาราง 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.รวบรวมข้อมูล
2.วิเคราะห์ขอ้ มูล
3.ปรึ กษาอาจารย์และพี่เลี้ยง
4.ออกแบบโครงงาน
5.ดาเนินการตามแผนงาน
6.สรุ ปและประเมินผล
7.จัดทารู ปเล่มฉบับสมบูรณ์

พ.ค.60

มิ.ย.60

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์
- เครื่ องมือสานักงาน เช่น แม็ก, กรรไกร , กระดาษ
- สมุดจดบันทึก
- เครื่ องปริ้ น
- เครื่ องถ่ายเอกสาร

ก.ค.60

ส.ค.60

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการดาเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุ น
การเลิกบุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 อธิ บายผลการ
ดาเนินงานเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ร่ วมสารวจพฤติ กรรมพนักงานบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด
(มหาชน)-SMM.5
4.2 ติดตามพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของกลุ่มเป้ าหมาย
4.3 ให้ความรู ้จดั บอร์ ดประชาสัมพันธ์เรื่ องของโทษบุหรี่ และรณรงค์ จดั กิจกรรมในวัน
สาคัญต่างๆ
4.4 จัดทาป้ ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ และบอร์ดผูเ้ ลิกบุหรี่ เพื่อให้เป็ นบุคคลต้นแบบบริ ษทั สาม
มิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
4.1 ร่ วมสารวจพฤติกรรมพนักงานบริ ษัท สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
SMM.5
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) มีนโยบายสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เรื่ องของการรณรงค์เรื่ องบุ หรี่ และให้มีความรู ้ ถึงโทษของการสู บบุหรี่ เพื่อคุ ม้ ครองสุ ขภาพของ
พนักงาน ลูกค้าและผูม้ าติดต่องาน ได้ดาเนินการสารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของพนักงาน
และร่ วมกันรณรงค์ต่อต้านการสู บบุหรี่ ในรู ปแบบต่างๆ
จากการสารวจพบว่าพนักงานบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)
มีพนักงาน 429 คน มีผูส้ ู บบุหรี่ 142 คน โดยมีทางบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูเฟคเจอริ ง จากัด
(มหาชน) ทาการสัมภาษณ์พนักงานและรวบรวมเก็บข้อมูลต่างๆดังนี้
รายการข้อมูลการเก็บรวบรวม
1.พฤติกรรมการสู บบุหรี่ ในปัจจุบนั และในอดีต
2.อายุที่เริ่ มสู บบุหรี่ และสาเหตุที่เริ่ มสู บบุหรี่
3.ระยะเวลาที่เลิกสู บบุหรี่ จานวนครั้งที่พยายามเลิกสู บ
4.และสาเหตุที่เลิกสู บของประชากรที่เคยสู บบุหรี่ แต่ปัจจุบนั เลิกสู บแล้ว
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รู ปภาพที่ 4.1 แบบสารวจบันทึกประวัติผไู ้ ด้รับคาแนะนาเลิกบุหรี่

16

4.2 ติดตามพฤติกรรมการสู บบุหรี่ของกลุ่มเป้ าหมาย
เรื่ องของการดาเนิ นงานโครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุ นการเลิ กบุหรี่ ของบริ ษทั สาม
มิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 ได้มีการติดตามกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ลิ กบุหรี่
โดยให้คาปรึ กษาแจกคู่มือสาหรับเลิกบุหรี่ และติดตามผลของแต่ละคนตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึง
เดือนกรกฏาคม 2560 ข้อมูลการติดตามพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของกลุ่มเป้ าหมายโดยสรุ ปได้มีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 ผลตารางการติดตามเลิกบุหรี่
บริษัท สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน)
แบบบันทึกประวัตผิ ู้ได้ รับคาแนะนาให้ เลิกบุหรี่
ผู้สมัครเข้ าร่ วมโครงการทั้งหมด 30ท่ าน
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

อายุ

เพศ

สู บบุหรี่
วันละ
(มวน)

สู บมา
นาน
(ปี )

เริ่มสู บ
เมื่ออายุ

จ่ายค่า
บุหรี่วนั
ละ

ค่าใช้ จ่าย

ชาย

15-20

22

14

50

396000

ติดตาม/1

ติดตาม/2

ติดตาม/3

ติดตาม/4

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

0

0

0

0

1

นายพีระพงศ์ คล้ายสุบรรณ

2

นายนิรันดร์ โภคทรัพย์

34

ชาย

20

20

14

70

504000

0

0

0

0

3

นายชูศกั ดิ์ โชติเรื องศรี

58

ชาย

60

37

21

135

1798200

20ตัว/วัน

10ตัว/วัน

0

0

4

นายวีระศักดิ์ ทรงวีระ

52

ชาย

10

28

23

25

252000

0

0

0

0

5

นายวิเชียร รันไธยง

43

ชาย

20

25

22

50

450000

0

0

0

0

6

นายกฤษณ์ กลิ่นน้ าหอม

30

ชาย

6

9

21

20

64800

4ตัว/วัน

0

0

0

7

นายมานพ คงพุฒ

38

ชาย

20

19

19

65

444600

0

0

0

0

8

นายสุพจน์ กรพิพฒั น์

44

ชาย

20

20

18

85

612000

0

0

0

0

9

นายสุมน มหุวนั

38

ชาย

10

20

14

30

216000

0

0

0

0

10

นายณรงค์ ยอดอินทร์

28

ชาย

20

11

17

65

257400

0

0

0

0

11
12

นายพีรชัย ปิ่ นรักษา
นายชัยรัตน์ แสงจันทร์

19
59

ชาย
ชาย

20
40

5
40

15
19

65
130

117000
1872000

7ตัว/วัน
0

0
0

0
0

0
0

13

นายณัฐพงษ์ เพขรคง

36

ชาย

11

20

15

50

360000

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

14

นายธีระวุฒิ วามะขันธ์

28

ชาย

3

5

23

10

18000

3ตัว/วัน

3ตัว/วัน

1ตัว/วัน

1ตัว/วัน

15

นายไพศกร พิทกั ษ์เงินไทย

29

ชาย

10

10

17

70

252000

7ตัว/วัน

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

7ตัว/วัน

16

นายขวัญชัย จีนปุร

27

ชาย

10

4

23

50

72000

6ตัว/วัน

10ตัว/วัน

8ตัว/วัน

7ตัว/วัน

17

นายหนึ่ง ขาวราศรี

ชาย

20

10

18

60

216000

17ตัว/วัน

12ตัว/วัน

10ตัว/วัน

7ตัว/วัน

18

นายนพคุณ รอดชีวิต

16

ชาย

5

0.5

16

20

3600

3ตัว/วัน

3ตัว/วัน

2ตัว/วัน

2ตัว/วัน

19

นายอดิศกั ดิ์ สุมล
เสาวลักษณ์
นายธวัช สวัสดี

34

ชาย

20

19

20

55

376200

7ตัว/วัน

7ตัว/วัน

12ตัว/วัน

7ตัว/วัน

35

ชาย

10

15

20

30

162000

7ตัว/วัน

5ตัว/วัน

6ตัว/วัน

3ตัว/วัน

21

นายพิทกั ษ์ ชาปัญญา

43

ชาย

10

15

28

45

243000

7ตัว/วัน

4ตัว/วัน

3ตัว/วัน

3ตัว/วัน

22

นายวีระชาติ ทองกลาง

37

ชาย

8

18

19

50

324000

7ตัว/วัน

4ตัว/วัน

4ตัว/วัน

4ตัว/วัน

23

นายสิ ทธิชยั เทไร่

20

ชาย

5

1

19

51

18360

5ตัว/วัน

3ตัว/วัน

3ตัว/วัน

5ตัว/วัน

24

นายสมใจ นิโถ

31

ชาย

9

14

17

30

151200

7ตัว/วัน

6ตัว/วัน

5ตัว/วัน

7ตัว/วัน

25

นายธีรวัฒน์ เส็งดอนไพร

16

ชาย

20

2

14

51

36720

10ตัว/วัน

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

5ตัว/วัน

26
27

นายเสกสรร คงพุฒ
นายมงคล เปรมจิตต์

28

ชาย
ชาย

7
10

10
8

14
20

30
40

108000
115200

7ตัว/วัน
7ตัว/วัน

6ตัว/วัน
7ตัว/วัน

3ตัว/วัน
5ตัว/วัน

10ตัว/วัน
3ตัว/วัน

28

นายพรพิทกั ษ์ คาชลธาร์

48

ชาย

6

18

20

0

6ตัว/วัน

2ตัว/วัน

4ตัว/วัน

3ตัว/วัน

29

นายรัศมี จินดาโส

40

ชาย

6

3

36

20

0

3ตัว/วัน

3ตัว/วัน

2ตัว/วัน

2ตัว/วัน

30

นายสิ ทธิโชค เนตรสิ งห์

35

ชาย

20

18

17

100

648000

10ตัว/วัน

10ตัว/วัน

8ตัว/วัน

7ตัว/วัน

20

17

รู ปภาพที่ 4.2 ภาพการติดตามพนักงานในไลน์ผลิต

รู ปภาพที่ 4.3 ภาพการติดตามพนักงานในไลน์ผลิต

18

4.3 ให้ ความรู้ จัดบอร์ ดประชาสั มพันธ์ เรื่ องของโทษบุหรี่และรณรงค์ จัดกิจกรรมในวันสาคัญต่ างๆ
เรื่ องของการดาเนิ นงานโครงการสหกิ จศึกษาเรื่ อง โครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุ นการ
เลิกบุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 เพื่อช่วยสนับสนุ น
การลด ละ เลิ กการสู บ บุหรี่ ใ ห้พ นัก งานมี ความรู ้ และตระหนักถึ งโทษของบุ หรี่ ร่ วมกันรณรงค์
ต่อต้า นการสู บบุ หรี่ เพื่อพัฒนาให้บริ ษ ทั เป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ และได้ให้ความรู ้ จดั
กิ จกรรมวันสาคัญต่า งๆเช่ น วันงดสู บบุ หรี่ โลก วันยาเสพติ ดโลกและประชาสัมพันธ์ จดั บอร์ ด
รณรงค์โทษของบุหรี่ ตามพื้นที่ของบริ ษทั

รู ปภาพที่ 4.4 ภาพกิจกรรมจัดบอร์ ดเลิกบุหรี่ ง่ายนิดเดียวใต้โรงอาหารSMM.5

19

รู ปภาพที่ 4.5 ภาพกิจกรรมจัดบอร์ ดให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด

รู ปภาพที่ 4.6 ภาพกิจกรรมจัดบอร์ ดโทษของการสู บบุหรี่ ในไลน์ผลิต

20

กิจกรรมวันงดสู บบุหรี่โลก ปี 2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)SMM.5 จัดกิจกรรมวันงดสู บบุหรี่ โลกโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมีป้ายไวนิลให้ความรู ้ต่างๆเช่น การ
ช่ วยเลิ ก บุ หรี่ และภัย ร้ า ยจากควันบุ หรี่ โทษของการสู บ บุ หรี่ และพิ ษ ภัย จากควันประเภทต่ า งๆ
กฎหมายที่ ตอ้ งรู ้ เมื่อสู บ บุหรี่ ในสถานประกอบการ แจกคู่ มือเลิ ก บุ หรี่ และยังมี เกมต่า งๆให้ร่วม
กิ จกรรม เช่ น เกมจาคาขวัญวันงดสู บบุหรี่ โลก เกมหมุนวงล้อเพื่อแชร์ ประสบการณ์ การเลิกบุหรี่
ของพนักงาน เกมเหยียบลูกโป่ งและผูร้ ่ วมกิจกรรมยังได้รับของรางวัลต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมนี้
เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้เห็นถึงอันตรายโทษพิษภัยของการสู บบุหรี่ และสมัครใจเข้าร่ วมโครงการ
ช่วยเลิ กบุหรี่ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจให้พนักงานตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสู บบุหรี่
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวพนักงานโดยสอดแทรกความรู ้ผา่ นกิจกรรมต่าง ๆ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.3.1 จัดลานกิจกรรม ณ ใต้โรงอาหารSMM.5ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยใช้เวลา
ในช่วงพักรับประทานอาหาร
4.3.2 เชิ ญ ชวนพนั ก งานบริ ษัท สามมิ ต รมอเตอร์ ฯ เข้า ร่ ว มกิ จ กรรมภายในพื้ น ที่
ประกอบด้วย
4.3.2.1 กิ จกรรมเกมตอบคาถามเกี่ ยวกับพิษภัยของบุหรี่ เกมจาคาขวัญวันงดสู บ
บุหรี่ โลก เกมหมุนวงล้อเพื่อแชร์ ประสบการณ์การเลิกบุหรี่ ของพนักงาน เกมเหยียบลูกโป่ ง เพื่อรับ
ของรางวัล/ของที่ระลึก

รู ปภาพที่ 4.7 พนักงานบริ ษทั ได้รับคู่มือเลิกบุหรี่

21

รู ปภาพที่ 4.8 ภาพจัดลานกิจกรรมวันงดสู บบุหรี่ ณ ใต้โรงอาหารSMM.5

รู ปภาพที่ 4.9 ภาพอุปกรณ์เล่นเกม

22

รู ปภาพที่ 4.10 ภาพอุปกรณ์เล่นเกมและของรางวัลต่างๆ

รู ปภาพที่ 4.11 ภาพอุปกรณ์เล่นเกมและของรางวัลต่างๆ

23

รู ปภาพที่ 4.12 พนักงานร่ วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวัล

รู ปภาพที่ 4.13 พนักงานร่ วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวัล

24

รู ปภาพที่ 4.14 พนักงานร่ วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวัล

รู ปภาพที่ 4.15 พนักงานร่ วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวัล

25

รู ปภาพที่ 4.16 ภาพกิจกรรมวันงดสู บบุหรี่ โลก

รู ปภาพที่ 4.17 กิจกรรมการเล่มเกมเหยียบลูกโป่ ง

26

รู ปภาพที่ 4.18 กิจกรรมการเล่มเกมเหยียบลูกโป่ ง

รู ปภาพที่ 4.19 มอบของรางวัลเแก่ผรู ้ ่ วมกิจกรรม

27

รู ปภาพที่ 4.20 มอบของรางวัลเแก่ผรู ้ ่ วมกิจกรรม

รู ปภาพที่ 4.21 มอบของรางวัลเแก่ผรู ้ ่ วมกิจกรรม

28

4.4 จั ด ทาป้ า ยพื้นที่ปลอดบุ หรี่ และบอร์ ดผู้ เลิกบุ หรี่ เพื่ อให้ เป็ นบุ คคลต้ นแบบบริ ษัท สามมิต ร
มอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน)-SMM.5
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) สาขา SMM 5 กาหนดพื้นที่
สู บบุหรี่ ไม่อนุ ญาติให้สูบในพื้นที่ทางานหรื อทางานไปสู บไปเพื่อลดอุบตั ิเหตุระหว่างทางานได้มี
การจัดทาป้ ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ และสื่ อรณรงค์ในพื้นที่สูบบุหรี่ โดยกาหนดพื้นที่ปลอดบุหรี่ ในเขต
ต่างๆของไลน์ผลิต กาหนดให้พ้ืนที่ทาการทั้งหมดของบริ ษทั (ทุกพื้นที่ในอาคารสานักงาน/อาคาร
โรงงานและบริ เวณทัว่ ไปยกเว้นพื้นที่ที่ได้กาหนดให้เป็ นเขตสู บบุหรี่ ) เป็ นเขตปลอดบุหรี่

รู ปภาพที่ 4.22 สื่ อรณรงค์ในพื้นที่สูบบุหรี่

รู ปภาพที่ 4.23 ภาพเขตปลอดบุหรี่ พ้ืนที่ห้องน้ า

29

ผลการดาเนิ นโครงการฯ มี พนักงานเลิ กสู บบุ หรี่ ได้ท้ งั หมด 12 คน จากการสอบถาม
หลายท่านสาเหตุที่เลิกสู บบุหรี่ ได้เพราะการที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินโครงการอย่างจริ งจังทาให้พนักงาน
เห็ นช่ องทางหรื อวิธีการเลิ กบุ หรี่ ได้จริ ง แต่ก็ยงั มี หลายท่านที่ บอกว่าเลิ กบุหรี่ ได้เพราะตัวเขาเอง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้มีการยกย่องกลุ่มพนักงานดังกล่าวให้เป็ นบุคคลต้นแบบอีกด้วย

รู ปภาพที่ 4.24 ภาพบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ ได้ 12 คน

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุ นการเลิกบุหรี่ ของบริ ษทั สาม
มิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1) เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู
แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
2) เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ถึงโทษของการสู บบุหรี่
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน) เป็ นโรงงานที่ผลิ ตเกี่ ยวกับ
เครื่ องยนต์ตวั ถังรถยนต์และรถบรรทุ กซึ่ งส่ วนมากพนักงานเป็ นผูช้ ายที่มีจานวน 429 คนและมี
คนงานสู บบุหรี่ 142 คน บริ ษทั มีนโยบายเป็ นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เสริ มสร้างสุ ขภาพของ
พนัก งานให้ แ ข็ ง แรง จึ ง ได้มี ก ารรณรงค์ เ รื่ อ งของการสู บ บุ ห รี่ ใ ห้มี ค วามรู ้ ถึ ง โทษพิ ษ ภัย และ
ผลกระทบจากการสู บบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพตัวเองและบุคคลรอบข้าง
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุ นการเลิ กบุหรี่ ของบริ ษทั สาม
มิตรมอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั
และของรัฐบาล ด้วยการจัดกิ จกรรมดังนี้ กิจกรรมวันงดสู บบุหรี่ โลกมีการจัดเกมต่างๆ เช่น เกมจา
คาขวัญวันงดสู บ บุหรี่ โลก เกมหมุ นวงล้อเพื่อแชร์ ประสบการณ์ ก ารเลิ กบุ หรี่ ของพนัก งาน เกม
เหยียบลูกโป่ งและประชาสัมพันธ์จดั บอร์ ดรณรงค์โทษของบุหรี่ จัดทาป้ ายพื้นที่ปลอดบุหรี่ พร้อม
ทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิกสู บบุหรี่ ของพนักงาน ทาให้พนักงานเกิดความสนใจในกิจกรรม
และดาเนินการลด ละ เลิก ปริ มาณการสู บบุหรี่ ลง
5.1.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากการโครงงานสหกิจศึกษา
1) พนักงานมีความรู ้ถึงผลกระทบจากการสู บบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพต่อตัวเองและบุคคล
รอบข้าง
2) การจัดกิจกรรมต่างๆและประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องโทษจากการสู บบุหรี่ ทาให้ได้
เรี ยนรู ้ ถึงกระบวนการทางานต่างๆของฝ่ ายบุคคลและได้มีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและ
พี่ๆพนักงานบริ ษทั
3) ทาให้เกิดการพัฒนามีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการจัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ แสดง
ถึงผลงานของผูจ้ ดั ทาโครงงาน
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4) เมื่ อประชาสัม พันธ์ ให้ความรู ้ เรื่ องโทษและอันตรายจากการสู บ บุ หรี่ แล้วพบว่า
พนักงานจานวนมากที่คิดจะเลิกสู บบุหรี่ เพื่อสุ ขภาพของตนเองและบุคคลใกล้ชิดและบริ ษทั สาม
มิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5 มีพนักงานเลิกสู บบุหรี่ ได้ท้ งั หมด 12 คน
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
การจัด กิ จ กรรมวัน งดสู บ บุ ห รี่ โ ลกส่ ว นมากพนัก งานไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสนใจเท่ า ไร
เนื่องจากจัดกิจกรรมตอนเวลาพักเที่ยง พนักงานส่ วนมากจึงใช้เวลาในการพักผ่อนมากกว่า
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
ผูจ้ ดั ทาควรมี การประชุ มวางแผนเรื่ องเวลาของพนักงานให้สอดคล้องกับเวลาการจัด
กิ จกรรมและคณะผูจ้ ดั ทาโครงการควรมี การประชาสัมพันธ์ ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อการจัด
กิจกรรมจะได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขี้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการทางานก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง
2) นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ฝึกทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีความอดทน ฝึ กฝนให้เป็ น
คนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ สร้างเสริ มลักษณะนิสัยให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น
3) ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานต่างๆของการทางานหลังจากการที่ได้เข้ารับการ
ฝึ กงานในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึงกระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีก
ด้วย และได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของการทางาน
4) ได้เ ห็ นถึ ง ภาพบรรยากาศและการทางาน วัฒนธรรมองค์ก าร และการใช้
ชีวติ ประจาวันของพนักงานแต่ละแผนก
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษายังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ในช่วงแรกทาให้เกิดความไม่
เข้าใจงานบางอย่าง
2) ในการปฏิบตั ิงานมีเอกสารที่ใช้จานวนมากและมีเครื่ องใช้สานักงานอย่างเช่ น
เครื่ องถ่ายเอกสาร จึงต้องใช้เวลาในการสอบถามจากพนักงานในแผนกและศึกษาข้อมูลเพิม่ เติม
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรหาความรู ้เกี่ ยวกับองค์กรที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงานก่อนที่จะเข้าไปปฏิ บตั ิงาน
จริ ง เป็ นการแสดงความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อเตรี ยมพร้อมสู่ การปฏิบตั ิงาน
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2) นักศึกษาควรมีการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับกฎระเบียบ และวัฒนธรรมขององค์กรของ
บริ ษทั ก่อนไปปฏิบตั ิงานในองค์กรนั้นๆ
3) ควรเตรี ยมความพร้อมก่อนมาฝึ กงานในด้านทักษะต่างๆที่จาเป็ นต่อการทางาน
เช่นทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่ อสาร การบริ หารงานเอกสารต่างๆ เป็ นต้น
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Abstract
บทคัดย่ อ
Sammitr Motors Manufacturing Public
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง
Co.,Ltd has an anti-smoking policy to build a
จากัด (มหาชน) มีนโยบายเป็ นสถานประกอบการ
healthier workspace for the company’s employee.
ปลอดบุ ห รี่ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของพนัก งานให้
This became the beginning for student to
แข็งแรง ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทาโครงงานสหกิ จ
investigate this campaign as the cooperative
ศึกษาเรื่ อง โครงงานจัดกิ จกรรมสนับสนุนการเลิก
project. The main objective of the study are : 1) To
บุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง
reducing the number of employee’s that smoke. 2)
จากัด (มหาชน)-SMM.5 มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อ
To inform Sammitr Motors Manufacturing Public
รณรงค์การ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ ของพนักงาน
Co.,Ltd’s employee about the damage that
บริ ษ ัท สามมิ ต รมอเตอร์ ส แมนู แ ฟคเจอริ ง จ ากัด
cigarette or smoking make to their bodies and
(มหาชน)-SMM.5 2) เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ถึง
environment. The author creates a public
โทษของการสู บบุ หรี่ โดยมี การรณรงค์เรื่ องบุ ห รี่
information board about the bad result from
ประชาสั ม พัน ธ์ จัด บอร์ ด โทษของบุ ห รี่ และจั ด
smoking and conduct a World No Tobacco Day’s
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ โลก มีการจัดเกมต่างๆพร้อม
activity which have many activities. The author
ทั้ง มี ก ารติ ด ตามพฤติ ก รรมการเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ข อง
พนักงาน ผลการศึ กษาพบว่าพนักงานมี ความรู ้ ถึง
also registered some of the smoking employees
and follow up with all of them on the smoking
ผลกระทบจากการสู บบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพตัวเอง
information. The results found that the smoker
และบุ คคลรอบข้าง ซึ่ ง มี พนักงานเลิ กสู บบุ หรี่ ไ ด้
understand the harms of smoking and 12
ทั้งหมด 12 คน อี กทั้งยังสามารถนาข้อมูลที่ ได้มา
employees decided to quit smoking entirely.
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิก การ
สูบบุหรี่ ของพนักงาน เพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุ งและ
Keywords : Campaign/ Anti-smoking/ Sammitr
ตอบสนองนโยบายของภาครั ฐ ที่ ส นั บ สนุ น ให้
Motors Manufacturing Public Co.,Ltd
ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และได้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด
(มหาชน)
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
คาสาคัญ: กิจกรรมสนับสนุน/การเลิกบุหรี่ /สามมิตร
1. เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
มอเตอร์ฯ

ของพนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนู แฟค
เจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
2.เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ถึงโทษของการ
สูบบุหรี่
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ปั ญ หาด้า นความรู ้ เ กี่ ย วกับ
โทษของบุหรี่
1.2 ปั ญ หาด้า นพฤติ ก รรมการ
ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
1.3 ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและ
คนรอบข้าง
2.ขอบเขตด้านระยะเวลา
คื อ ระยะเวลาในการศึ ก ษาที่
บริ ษัท สามมิ ต รมิ เ ตอร์ ส แมนู แ ฟคเจอริ ง จ ากัด
(มหาชน)-SMM.5ระยะเวลาเริ่ มตั้ งแต่ ว ัน ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 25 สิ งหาคม 2560
3. ประชากรที่ใช้ในการทาโครงการ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ น
พนักงานบริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ แมนู แฟคเจอริ ง
จากัด (มหาชน)-SMM.5 จานวนผูส้ ูบบุหรี่ 142คน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.สามารถนาข้อ มูลที่ ได้มาเป็ นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ ของ
พนักงาน บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง
จากัด (มหาชน)-SMM.5
2.พนักงานมีความรู ้ถึงผลกระทบจากการ
สู บ บุ ห รี่ ที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพต่ อ ตัว เองและบุ ค คล
ใกล้ชิด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.ร่ ว มสารวจพฤติ ก รรมพนัก งานบริ ษ ัท
สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)SMM.5
2.ติ ด ตามพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ ของ

กลุ่มเป้ าหมาย
3.ให้ความรู ้จดั บอร์ ดประชาสัมพันธ์เรื่ อง
ของโทษบุหรี่ และรณรงค์จดั กิ จกรรมในวันสาคัญ
ต่างๆ
4.จัดทาป้ ายพื้นที่ ปลอดบุหรี่ และบอร์ ดผู ้
เลิกบุหรี่ เพื่อให้เป็ นบุคคลต้นแบบบริ ษทั สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
สรุปผลโครงงาน
บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟคเจอริ ง
จ ากั ด (มหาชน) เป็ นโรงงานที่ ผ ลิ ต เกี่ ย วกั บ
เครื่ องยนต์ตวั ถังรถยนต์และรถบรรทุกซึ่ งส่ วนมาก
พนักงานเป็ นผูช้ ายที่มีจานวน 429 คนและมีคนงาน
สู บบุ ห รี่ 142 คน บริ ษั ท มี น โยบายเป็ นสถาน
ประกอบการปลอดบุ ห รี่ เสริ ม สร้ า งสุ ข ภาพของ
พนักงานให้แข็งแรง จึ งได้มีการรณรงค์เรื่ อ งของ
การ สู บบุ หรี่ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ถึ ง โทษ พิ ษ ภั ย และ
ผลกระทบจากการสู บบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพตัวเอง
และบุคคลรอบข้าง
ดัง นั้ นผู ้จัด ท าจึ ง ได้จัด ท าโครงงานจั ด
กิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ ของบริ ษทั สามมิตร
มอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษ ัทและของ
รัฐบาล ด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมวันงดสู บ
บุหรี่ โลกมีการจัดเกมต่างๆ เช่น เกมจาคาขวัญวันงด
สู บบุหรี่ โลก เกมหมุนวงล้อเพื่อแชร์ ประสบการณ์
การเลิกบุหรี่ เกมเหยียบลูกโป่ งและประชาสัมพันธ์
จัด บอร์ ด รณรงค์ โ ทษของบุ ห รี่ จัด ท าป้ า ยพื้ น ที่
ปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิก
สู บ บุ ห รี่ ข องพนัก งาน ท าให้ พ นั ก งานเกิ ด ความ
สนใจในกิจกรรมและดาเนินการลด ละ เลิก ปริ มาณ
การสูบบุหรี่ ลง
ผลทีไ่ ด้ รับจากการโครงงานสหกิจศึกษา
1.พนักงานมีความรู ้ถึงผลกระทบจากการ
สู บบุหรี่ ที่มีผลต่อสุ ขภาพต่อตัวเองและบุคคลรอบ

ข้าง
2.การจัดกิจกรรมต่างๆประชาสัมพันธ์ให้
ความรู ้เรื่ องโทษจากการสู บบุหรี่ ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึง
กระบวนการทางานต่างๆของฝ่ ายบุ คคลและได้มี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานและพี่ๆพนักงาน
บริ ษทั
3.ท าให้ เ กิ ด การพัฒ นามี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการจัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์แสดงถึง
ผลงานของผูจ้ ดั ทาโครงงาน
4.เมื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เรื่ องโทษ
และอันตรายจากการสู บบุ หรี่ แ ล้วพบว่า พนัก งาน
จ านวนมากที่ คิ ด จะเลิ กสู บ บุ ห รี่ เ พื่ อ สุ ข ภาพของ
ตนเองและบุ ค คลใกล้ ชิ ด และบริ ษัท สามมิ ต ร
มอเตอร์ สแมนู แฟคเจอริ ง จากัด (มหาชน)-SMM.5
มีพนักงานเลิกสูบบุหรี่ ได้ท้ งั หมด 12 คน
ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงการ
การจั ด กิ จกร รมวั น ง ดสู บบุ หรี่ โล ก
ส่ ว นมากพนั ก งานไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสนใจเท่ า ไร
เนื่ อ งจากจัดกิ จกรรมตอนเวลาพักเที่ ยง พนัก งาน
ส่วนมากจึงใช้เวลาในการพักผ่อนมากกว่า
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้อู ื่น
ผู ้จัด ท าควรมี ก ารประชุ ม วางแผนเรื่ อ ง
เวลาของพนั ก งานให้ ส อดคล้อ งกับ เวลาการจัด
กิ จ กรรมและคณะผู ้จั ด ท าโครงการควรมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อการจัด
กิจกรรมจะได้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. นัก ศึ ก ษาได้มี ป ระสบการณ์ จ ากการ
ทางานก่อนเข้าสู่การทางานจริ ง
2 .นักศึกษาได้เรี ยนรู ้ฝึกทักษะการทางาน
ร่ ว มกับ ผู ้อื่ น มี ค วามอดทน ฝึ กฝนให้เ ป็ นคนที่ มี
ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ สร้างเสริ มลักษณะ
นิสยั ให้เป็ นคนตรงต่อเวลามากยิง่ ขึ้น

3.ได้เรี ยนรู ้ ถึ งกระบวนการทางานต่างๆ
ของการทางานหลังจากการที่ ได้เข้ารับการฝึ กงาน
ในหน่ วยงานที่ ได้รับมอบหมายทาให้ได้ทราบถึ ง
กระบวนการในการทางานของฝ่ ายอื่นๆอีกด้วย และ
ได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของการ
ทางาน
4.ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศและกาทางาน
วัฒนธรรมองค์การ และการใช้ชีวติ ประจาวันของ
พนักงานแต่ละแผนก
ปัญหาทีพ่ บของการปฎิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.นัก ศึ ก ษายัง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงาน ในช่วงแรกทาให้เกิดความไม่เข้าใจงาน
บางอย่าง
2.ในการปฏิบตั ิงานมีเอกสารที่ ใช้จานวน
มากและมีเครื่ องใช้สานักงานอย่างเช่น เครื่ องถ่าย
เอกสาร จึงต้องใช้เวลาในการสอบถามจากพนักงาน
ในแผนกและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ข้ อเสนอแนะ
1.ควรหาความรู ้เกี่ยวกับองค์กรที่จะเข้าไป
ปฏิ บตั ิงานก่อนที่ จะเข้าไปปฏิ บตั ิงานจริ ง เป็ นการ
แสดงความตั้งใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อเตรี ยมพร้อม
สู่การปฏิบตั ิงาน
2.นั ก ศึ ก ษาควรมี ก ารเรี ยนรู ้ เ กี่ ย วกั บ
กฎระเบี ยบ และวัฒนธรรมขององค์กรของบริ ษทั
ก่อนไปปฏิบตั ิงานในองค์กรนั้นๆ
3 ควรเตรี ยมความพร้อมก่อนมาฝึ กงานใน
ด้านทักษะต่างๆที่ จาเป็ นต่อการทางาน เช่นทักษะ
คอมพิ ว เตอร์ ทักษะการสื่ อ สาร การบริ ห ารงาน
เอกสารต่างๆ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ตามที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริ ษทั สามมิตรมอเตอร์ สแมนูแฟค
เจอริ ง จ ากั ด (มหาชน)-SMM.5 ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 15
พฤษภาคม 2560 ถึ งวันที่ 25 สิ งหาคม 2560 ส่ งผล

ให้ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้และประสบการณ์ต่างๆที่ มี
ค่ามากมายสาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้ สาเร็ จ
ลงได้ด้ว ยดี จ ากความร่ ว มมื อ และสนับ สนุ น จาก
หลายฝ่ าย ดังนี้
1. ดร. ขวัญ ใจ อุ ณ หวัฒ น
ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุ ณ วัน ชั ย สุ ว รรณมณี
ผูจ้ ดั การแผนกบุคคลและธุรการ
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้อ มู ล และเป็ นที่
ปรึ ก ษาในการท ารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จ สมบรู ณ์
ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชีวิตของ
การทางานจริ ง ซึ่ งผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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