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บทคัดย่อ 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี 
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กิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 มี
วตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อรณรงคก์าร ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีของพนกังาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอ
ริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 2) เพื่อให้พนกังานมีความรู้ถึงโทษของการสูบบุหร่ี โดยมีการรณรงค์เร่ืองบุหร่ี
ประชาสัมพนัธ์จดับอร์ดโทษของบุหร่ีและจดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก มีการจดัเกมต่างๆพร้อมทั้งมีการ
ติดตามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของพนกังาน ผลการศึกษาพบวา่พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการสูบ
บุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพตวัเองและบุคคลรอบขา้ง ซ่ึงมีพนกังานเลิกสูบบุหร่ีไดท้ั้งหมด 12 คน อีกทั้งยงัสามารถน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของพนกังาน เพื่อพฒันาแกไ้ขปรับปรุง
และตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหร่ีและได้สอดคล้องกบันโยบายของ
บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการรณรงค์ให้ได้เห็นถึงโทษของการสูบบุหร่ี เพื่อให้ทุกคน
ตระหนกัถึงและลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี โดยรณรงคใ์ห้ทุกคนใส่ใจกบัสุขภาพของตนเองรวมถึงผูท่ี้
อยูใ่กลเ้คียง แต่แนวโนม้ของผูสู้บบุหร่ีมีเพิ่มมากข้ึนและประกอบกบัทางบริษทั สามมิตรมอเตอร์ส
แมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายเพื่อสนบัสนุนแนวทางของภาครัฐโดยให้พนกังานไดล้ด 
ละ เลิกการสูบบุหร่ี ซ่ึงพนกังานทั้งหมดท่ีมีจ านวน 29  คน มีคนสูบบุหร่ี429 คน  

การสูบบุหร่ีเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูสู้บและบุคคลรอบขา้ง เป็น
พฤติกรรมท่ีพบเห็นไดทุ้กสังคมตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยัผูใ้หญ่และวยัสูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวยัท างาน 
ท าให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพเพิ่มมากข้ึนของโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสูบบุหร่ี เช่น โรคหัวใจหลอด
เลือด โรคปอด และมะเร็ง เป็นตน้ ซ่ึงมีอนัตรายต่อร่างกายและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีสูงกวา่
สาเหตุอ่ืนๆก่อใหเ้กิดผลเสียหายหลายประการทั้งต่อตวัผูเ้สพเองโดยตรงและผูไ้ดรั้บควนับุหร่ี (บุป
ผา ศิริรัศมี และคณะ, 2549:1) 

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงมีความตระหนกัถึงความส าคญัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงโทษและพิษภยัของการ
สูบบุหร่ี จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษา การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหร่ีต่อสุขภาพและ
พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพนักงาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-
SMM.5 เพื่อจะไดน้ าไปใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ให้ ลด ละ เลิก บุหร่ี รวมทั้งป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีใน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 
ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัไม่ใหเ้กิดโรคต่างๆอนัเป็นผลกระทบมาจากการสูบบุหร่ี 
1.2 วตัถุประสงค์ 

4.9.4 เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของพนกังาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์ส
แมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 

4.9.9 เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ถึงโทษของการสูบบุหร่ี 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ในการจดัท าโครงงานจดักิจกรรมสนบัสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สามมิตร

มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 ผูจ้ดัท าก าหนดขอบเขตปัญหาของเน้ือหาไว ้
3 ดา้น ดงัน้ี 
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   1.3.1.1 ปัญหาดา้นความรู้เก่ียวกบัโทษของบุหร่ี 
   1.3.1.2 ปัญหาดา้นพฤติกรรมการ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี 
   1.3.1.3 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและคนรอบขา้ง 

 1.3.2 ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
     คือ ระยะเวลาในการศึกษาท่ี บริษทั สามมิตรมิเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั 
(มหาชน)-SMM.5ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 9560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 9560 

 1.3.3 ประชากรท่ีใชใ้นการท าโครงการ 
     ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานบริษทั สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอ
ริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 จ านวนผูสู้บบุหร่ี429คน  
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

4.4.4 สามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิก การสูบ
บุหร่ีของพนกังาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5  

4.2.9 พนักงานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพต่อตวัเองและ
บุคคลใกลชิ้ด 



บทที ่2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ผูจ้ดัท ำไดท้  ำกำรศึกษำคน้ควำ้แนวคิด ทฤษฎีตรวจเอกสำรและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำ ดงัน้ี 
2.1 ควำมรู้เก่ียวกบับุหร่ี 
2.2 โทษของบุหร่ี 
2.3 สำเหตุของพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี 
2.4 วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความรู้เกีย่วกบับุหร่ี 

บุหร่ีเป็นส่ิงท่ีท ำจำกใบยำสูบ ซ่ึงมีกำรน ำมำประดิษฐ์และปรุงแต่งเป็นรูปแบบต่ำง ๆ
พระรำชบญัญติัคุม้ครองสุขภำพผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ.2535 (ส ำนกัโรคไม่ติดต่อ,2548: 30) 

อุไรวณัณ์ คชำชีวะ(2531: 37) กล่ำวว่ำ บุหร่ี มีสำรประกอบต่ำง ๆ อยูม่ำกกวำ่ 4,000 
ชนิด สำรบำงชนิดมีผลต่อกำรท ำงำนของอวยัวะต่ำง ๆในร่ำงกำย บำงชนิดเกิดพิษ บำงชนิดท ำให้
เซลลผ์ดิปกติ บำงชนิดเป็นตวัก่อใหเ้กิดมะเร็ง บำงชนิดเป็นสำรต่อตำ้นภูมิคุม้กนั  

สำรท่ีก่อให้เกิดอนัตรำยต่อร่ำงกำย ซ่ึงเป็นสำรท่ีประกอบอยู่ในบุหร่ีและควนับุหร่ี 
ไดแ้ก่ 

1.นิโคติน (Nicotine) เป็นสำรท่ีพบตำมธรรมชำติในใบยำสูบเท่ำนั้น สำรน้ีในระยะแรก
จะออกฤทธ์ิกระตุน้สมองและระบบประสำทส่วนกลำง จะมีฤทธ์ิกดระบบประสำท ร้อยละ 95 ของ
สำรนิโคตินจะไปจบัท่ีปอด บำงส่วนจบัท่ีเยื่อหุ้มริมฝีปำก บำงส่วนจะถูกดูดซึมเขำ้กระแสเลือด 
และมีผลโดยตรงต่อต่อมหมวกไต ก่อให้เกิดกำรหลัง่ของสำรEpinephrine ท ำให้ควำมดนัโลหิต
สูงข้ึน  

ผลของนิโคตินต่อระบบหวัใจและหลอดเลือด ซ่ึงก่อใหเ้กิด 
1.ควำมดนัโลหิตสูง 
2.หวัใจเตน้เร็วข้ึน 
3.หลอดเลือดแดงท่ีขำและแขนหดตวั 
4.เพิ่มไขมนัในเลือด 

2.ทำร์ (Tar) ประกอบดว้ยสำรหลำยชนิด มีลกัษณะเป็นละอองของเหลวเหนียวสีน ้ ำตำล
คลำ้ยน ้ ำมนัดิน ร้อยละ 50 ของทำร์จะจบัอยูท่ี่ปอด ท ำให้เกิดกำรระคำยเคืองซ่ึงเป็นสำเหตุของกำร
ไอ 
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3.คำร์บอนมอนนอกไซด ์(Carbon Monoxide) เป็นก๊ำซท่ีเกิดจำกกำรเผำไหมไ้ม่สมบูรณ์ 
เป็นก๊ำซท่ีแย่งจบักับเม็ดเลือดแดงโดยแทนท่ีออกซิเจน ท ำให้ออกซิเจนไปเล้ียงส่วนต่ำงๆไม่
เพียงพอ ท ำใหมี้อำกำรมึนงง เหน่ือยง่ำย อ่อนเพลีย หมดก ำลงั  

4.ไฮโดรเจนไซยำไนด์ (Hydrogen Cyanide) เป็นสำรพิษท ำลำยเยื่อบุหลอดเลือดส่วน
ปลำยและผนงัถุงลม ท ำใหเ้กิดโรคถุงลมโป่งพอง 

5.ไนโตรเจนไดออกไซด ์เป็นก๊ำซพิษท่ีท ำลำยเยือ่บุหลอดลมส่วนปลำยและถุงลม 
6 แอมโมเนีย (Ammonia) เป็นสำรท่ีมีฤทธ์ิระคำยเคืองเน้ือเยือ่  
7.สำรกมัมนัตภำพรังสี ควนับุหร่ีมีสำรโพโลเนียม 210 (Polonimm 210) ท่ีมีรังสีแอลฟ่ำ

อยูเ่ป็นสำเหตุหน่ึงของกำรเกิดโรคมะเร็งปอด  
 
2.2 โทษของบุหร่ี 

กำรสูบบุหร่ีจะมีผลโดยตรงต่อสุขภำพของผูสู้บบุหร่ีท ำให้เกิดโรคต่ำงๆมำกมำย 
(ประกิตวำทีสำธกกิจ,2555: 49) มีดงัน้ี 

1.โรคมะเร็ง  
2.โรคหวัใจ  
3.โรคหลอดเลือด  
4.โรคระบบทำงเดินหำยใจ  
5.โรคระบบทำงเดินอำหำร  
6.โรคเหงือกและฟัน  
7.ผลต่อกำรตั้งครรภ์ อนัตรำยท่ีเกิดจำกกำรสูบบุหร่ีขณะตั้งครรภ์ มีอนัตรำยทั้งต่อ

มำรดำและทำรก อำจท ำใหเ้กิดกำรแทง้  
8.ผลต่อระบบสืบพนัธ์ุ กำรสูบบุหร่ีมีผลใหส้มรรถภำพทำงเพศลดลง  
ปัญหำดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

กำรสูบบุหร่ีนอกจำกจะมีโทษต่อผูสู้บเองแลว้ยงัท ำให้ผูอ่ื้นท่ีอยูใ่นบรรยำกำศของ
กำรสูบบุหร่ีสูดเอำควนัพิษเขำ้ไปดว้ย ท ำให้เกิดอนัตรำยไดเ้ช่นเดียวกบัผูท่ี้สูบบุหร่ี เน่ืองจำกควนั
บุหร่ีในบรรยำกำศจะเกิดจำกควนั 2 กระแสคือ 

1. สำยควนัหลกั (Mainstream Smoke) เป็นควนัท่ีเกิดจำกผูท่ี้สูบบุหร่ีเป่ำ
หรือพน่ออกมำ 
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2. ควนัสำยขำ้งเคียงหรือควนัหลง  (Side stream Smoke)  หรือควนับุหร่ีมือ
สอง (SecondhandSmoke) เป็นควนัท่ีเกิดจำกปลำยบุหร่ีท่ีเผำไหมข้ณะผูสู้บบุหร่ีถือหรือวำงบุหร่ี
โดยไม่ไดสู้บ ส่วนใหญ่แลว้ท่ีลอยอยูท่ ัว่ไปมำจำกควนัสำยขำ้งเคียงถึงร้อยละ 85 ของควนับุหร่ี ซ่ึง
ผลกระทบของบุหร่ีท่ีมีผลต่อคนขำ้งเคียง (ธีระ ล่ิมศิลำ ,2537: 18-29) 

1.เด็ก ท ำให้เด็กป่วยดว้ยโรคหลอดลมอกัเสบ ปอดบวม หอบหืด 
หูอกัเสบเพิ่มมำกข้ึน 

  2.หญิงมีครรภ์ ท่ีสูบบุหร่ี จะท ำให้น ้ ำหนกัตวัในขณะตั้งครรภ์
เพิ่มนอ้ยกวำ่ ปกติ  

  3.คู่สมรสของผูสู้บบุหร่ี มีโอกำสเป็นมะเร็งปอดมำกกวำ่คู่สมรส
ท่ีไม่สูบบุหร่ีเป็น 2 เท่ำ  

  4.คนทัว่ๆไป บุคคลทัว่ๆไปท่ีอยูใ่นบรรยำกำศท่ีผูอ่ื้นสูบบุหร่ีอยู ่
ควนับุหร่ีจะท ำให้เกิดอำกำรเคืองตำปวดศีรษะ คดัจมูก น ้ ำมูกไหล (สถำบนัควบคุมกำรบริโภค
ยำสูบ, 2548:7) 
 
2.3 สาเหตุของพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

วรำภรณ์  ภูมสิวสัด์ิ (2539: 36)  กล่ำววำ่ สำเหตุกำรติดบุหร่ีนั้นมี 3 สำเหตุคือ 
1. เหตุกระตุน้ควำมเครียดอนัเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในกำยใจและสังคมของบุคคล   
2. เหตุสนบัสนุนกำรไดม้ำโดยง่ำย กำรหำซ้ือไดส้ะดวกง่ำยดำย พ่อแม่สูบบุหร่ี เพื่อนทั้ง

กลุ่มสูบบุหร่ีกนัมำก  กำรไดรั้บกำรเชิญชวนจำกกำรโฆษณำขำยบุหร่ี  
  3. เหตุโน้มเอียงในบุคลิกภำพ มีกำรศึกษำวิจยัหลำยแห่งช้ีให้เห็นว่ำ คนท่ีสูบบุหร่ีและ
คนท่ีไม่สูบบุหร่ีมีบุคลิกภำพแตกต่ำงกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั คนท่ีสูบบุหร่ีมกัเป็นคนหุนหัน เปิดเผย 
กระตือรือร้น ต้องกำรต่อต้ำนอ ำนำจบงัคบับญัชำ มีกำรแสดงออกถึงควำมต้องกำรทำงเพศสูง 
อำรมณ์ตึงเครียด วติก กงัวล เจำ้อำรมณ์ มีลกัษณะทำงประสำทท ำใหต้อ้งพึ่งพำบุหร่ี 

ทองหล่อ  เดชไทย (2527: 40)  ไดก้ล่ำวถึงสำเหตุของกำรสูบบุหร่ีวำ่เกิดจำก 
1. กำรกระตุน้ (Stimulation)  
2. เป็นส่ิงยดึเหน่ียว (Handling) เน่ืองจำกชอบกล่ินบุหร่ี   
3. ผอ่นคลำย (Relaxation) 
4. กำรระบำย (Crutch) เกิดข้ึนขณะมีควำมเครียดหรือไม่สบำยใจ 
5. ควำมอยำก (Craving) เพรำะสำรนิโคตินพบในใบยำสูบนั้นสำมำรถท ำให้เกิดผล

เช่นเดียวกบัยำเสพติด   
6. กำรมีบุหร่ีจ ำหน่ำยโดยทัว่ไปและกำรโฆษณำทำงส่ือมวลชนต่ำง ๆ เน่ืองจำกมีควำม

สะดวก ในกำรหำซ้ือบุหร่ี   
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2.4 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วิไลวรรณ วิระยะไชโย และอภิรดี แซ่ล้ิม (2548: 207) ไดศึ้กษำวิจยั เร่ือง ทศันคติต่อ
กำร สูบบุหร่ีและสุขภำพของบุคคลำกร นักศึกษำแพทย์และผู ้ป่วยนอก และญำติของคณะ
แพทยศำสตร์ของมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ โดยเก็บขอ้มูลจำกบุคลำกร จ ำนวน 1,417 รำย ผล
กำรศึกษำพบว่ำ กลุ่ม กำรศึกษำทุกกลุ่ม มีทศันคติในเร่ืองของพิษภยัจำกกำรสูบบุหร่ีคลำ้ยคลึงกนั 
คือ ร้อยละ 99 เห็นว่ำ กำรสูบบุหร่ีไม่เป็นผลดีต่อสุขภำพ และต่อคนรอบขำ้ง มำกกว่ำร้อยละ 70 
เห็นวำ่สังคมมีค่ำนิยมท่ีดีวำ่ผูใ้หญ่ไม่ควรสูบบุหร่ี ผูช้ำยสูบบุหร่ีไม่จดัเป็นพฤติกรรมปกติ ผูห้ญิงสูบ
บุหร่ีเป็นพฤติกรรมไม่เหมำะสม วยัรุ่นท่ีสูบบุหร่ีเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมอยำ่งยิ่ง และไม่น่ำ
เลียนแบบ บุคลำกรและนกัศึกษำยงัมีผูสู้บบุหร่ี กล่ำวคือบุคลำกรร้อยละ 3.1 กลุ่มนกัศึกษำร้อยละ
0.8 ซ่ึงร้อยละ 66 ของผูสู้บบุหร่ีในทุกกลุ่มเร่ิมสูบจำกกำรอยำกลองและร้อยละ 61 เร่ิมสูบจำกเพื่อน
ชกัน ำ โดยร้อยละ 66 มี ควำมคิดจะเลิกบุหร่ี และร้อยละ 75 มีควำมตอ้งกำรขอ้มูลเร่ืองวิธีกำรเลิก
ดว้ยตนเองสูงสุด ส่วนผูท่ี้ไม่คิดเลิกสูบบุหร่ีส่วนใหญ่เน่ืองจำกสภำพแวดลอ้มมีผูสู้บบุหร่ีมำก 

สุขุมำลย ์ประสมศกัด์ิ (2552: 1-6) ศึกษำปัจจยัและผลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรสูบบุหร่ี และ
พฤติกรรมกำรเลิกบุหร่ีของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตวัอย่ำง 
จ ำนวน 200 คน พบวำ่นกัศึกษำส่วนใหญ่ศึกษำอยูช่ั้นปีท่ี 2 ร้อยละ 33.2 ในคณะบริหำรธุรกิจ อำย ุ
เฉล่ีย 21.3 ปีบุคคลในครอบครัวของนักศึกษำท่ีสูบบุหร่ี คือ บิดำและพี่ชำย  ปัจจยัด้ำนควำมรู้ 
ทศันคติ และควำมเช่ือเก่ียวกบักำรสูบบุหร่ีนั้น คะแนนเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์ปำนกลำงคือ 6.12  ระดบั 
ทศันคติต่อกำรสูบบุหร่ีในภำพรวมส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกบักำรสูบบุหร่ี พฤติกรรมกำรสูบบุหร่ีของ
นักศึกษำ ส่วนใหญ่จะเร่ิมสูบบุหร่ีระหว่ำงอำยุ 16-18 ปี ด้วยสำเหตุจำกกำรอยำกลองโดยเพื่อน 
ชกัชวน และเคยตั้งใจเลิกสูบบุหร่ีแต่เลิกไม่ส ำเร็จ  

ปริศนำ คำเงิน (2553: 5-6) กำรวิจยัเร่ืองควำมคิดเห็นต่อปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อกำรสูบ
บุหร่ี ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี คณะพฒันำกำรท่องเท่ียวมหำวิทยำลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ 
กลุ่มตวัอยำ่งคือนกัศึกษำระดบัปริญญำตรีท่ีมีพฤติกรรมกำรสูบบุหร่ี 100 คน ผลกำรวิจยัพบวำ่กลุ่ม 
ตวัอยำ่งมีอำยโุดยเฉล่ีย 19 ปี โดยเห็นวำ่ปัจจยัจูงใจภำยในคือกำรอยำกรู้อยำกเห็น และอยำกลองสูบ 
เองอยูใ่นระดบัปำนกลำง ดำ้นเจตคติ กลุ่มตวัอยำ่งมีเจตคติท่ีดีต่อกำรไม่สูบบุหร่ี คือเห็นวำ่กำรสูบ 
บุหร่ีไม่ช่วยให้เกิดควำมมัน่ใจ กำรเป็นท่ีสนใจของเพศตรงข้ำมควำมเป็นผูน้ ำหรือกำรเป็นคน
ทนัสมยัก็ไม่จ  ำเป็นตอ้งพึ่งพำบุหร่ี ปัจจยัจูงใจภำยนอกท่ีมีอิทธิพลต่อกำรสูบบุหร่ี เห็นวำ่อยูใ่น 
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ระดบัปำนกลำง คือ กลุ่มเพื่อนท่ียงัไม่เลิกสูบบุหร่ี เม่ือมีกำรสังสรรค์กบัเพื่อนๆจึงตอ้งสูบบุหร่ี 
เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อน  
 
 
 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) สาขา SMM.5  
85/1 หมู่ 3 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต าบลออ้มนอ้ย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 74130 
โทรศพัท:์ 02-429-4888 (อตัโนมติั)  
โทรสาร: 02-429-4792 

 
รูปภาพท่ี 3.1 ภาพแสดงแผนท่ีบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj86Iv06ZbVAhVIipQKHU6zBP8QjRwIBw&url=https://www.jobbkk.com/jobs/profile/27514/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99,%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97 %E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87 %E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94 (%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99),%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94,%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94.html?keyword_type=2&psig=AFQjCNG0gB8lR5FuTT31P1iBOsyhIYSAWg&ust=1500604589429854
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รูปภาพท่ี 3.2 ภาพแสดงหนา้บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั 
เม่ือปี พ.ศ. 2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตแ์ละรถบรรทุก แม่พิมพข้ึ์นรูป และ
อุปกรณ์จบัยดึ ส าหรับโรงงานผูป้ระกอบรถยนต ์ก่อนท่ีจะขยายไลน์ในการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองอยา่งเป็นระบบ 

ปัจจุบนัธุรกิจของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ในเครือสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลกั ไดแ้ก่  

1.กลุ่มธุรกิจช้ินส่วนยานยนต(์Auto parts)  
- แม่พิมพส์ าหรับป๊ัมข้ึนรูปช้ินส่วนรถยนต ์ 
- อุปกรณ์จบัยดึเพื่อการประกอบรถยนตแ์ละตรวจสอบคุณภาพ  
- ช้ินส่วนข้ึนรูปโลหะ  
- หลงัคาเหล็กและอุปกรณ์ตกแต่งส าหรับรถปิคอพั  

 
2.กลุ่มธุรกิจพาหนะเพื่อการขนส่ง(Logistics Solution)  

- รถดมัพแ์ละรถพว่ง  
- เพลาลอ้และกระบอกยกไฮดรอลิค  
- พาหนะและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  
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3.กลุ่มธุรกิจยานยนตพ์ลงังานก๊าซธรรมชาติ(NGV Vehicle and Equipment Business)  
- รถบรรทุกเอน็จีว ี 
- รถบรรทุกอเนกประสงคเ์พื่อการเกษตรใชเ้ช้ือเพลิงไบโอดีเซล บี 100  
- บริการรับดดัแปลงและติดตั้งเคร่ืองยนตเ์อ็นจีว ี  

 
 

 

 

รูปภาพท่ี 3.3 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ถดมัพแ์ละรถพว่ง 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
รูปภาพท่ี 3.4 รูปแบบการจดัองคก์ารและการบริหารงานขององคก์ร 

 

 
รูปภาพท่ี 3.5 รูปแบบการบริหารงานแผนกฝ่ายบุคคลและธุรการ-SMM.5 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 นักศึกษาปฏิบติังานในต าแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคลและธุรการซ่ึงจะท างานท่ีได้รับ

มอบหมายจากพนกัท่ีปรึกษา เช่น ท าการโหลดดึงขอ้มูลเขา้-ออก ท่ีสแกนน้ิวลงเวลาการท างานทุก
วนั การปฏิบติังานในส่วนของเอกสาร เก็บรวบรวมขอ้มูล,จดัเรียงใบขออนุญาตออกจากบริษทัของ
แต่ละวนั ,น าใบลาของพนกังานท่ีคียข์อ้มูลแลว้มาจดัเรียงใส่แฟ้มแยกเป็นแต่ละแผนก,ท าการตรวจ
พื้นท่ีโรงอาหารทุกวนั เช่น อาหารในโรงอาหารและแม่คา้, ท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ืองต่างๆ,คีย์
ขอ้มูลใบอนุญาตน าส่ิงของออกจากโรงงานของแต่ละเดือน ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทุกวนัองัคารจะมี
กิจกรรมmorning exercise, กิจกรรม5ส,กิจกรรมตลาดนดัสามมิตร,การแข่งขนักีฬาปิงปอง,กิจกรรม
โครงการอาหารเพื่อสุขภาพ,กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆ,กิจกรรมส่งน ้ าหวานจากใจถึงใจ,เดินไลน์การ
ผลิตส ารวจและดูการท างานของพนกังาน 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณวนัชยั สุวรรณมณี ต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการสาขา SMM.5 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏบิัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
เป็นระยะเวลา 15 สัปดาห์  

3.6.2 วนัเวลาในการปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.00 น. 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ผูจ้ดัท าไดด้ าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและรายละเอียดของการด าเนินงานในแผนกบุคคลละธุรการ 
  3.7.2 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกหัวขอ้ในการท าโครงงานและน าเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
  3.7.3 ปรึกษาและรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ
พนกังานพี่เล้ียง 
  3.7.4 รวบรวมขอ้มูลและออกแบบโครงงาน 
  3.7.5 การด าเนินการตามขั้นตอนของการท าโครงงานท่ีไดว้างแผนไว ้
  3.7.6 ติดตามสรุปและประเมินผลโครงงาน 
  3.7.7 จดัท าเล่มโครงงานฉบบัสมบูรณ์ 
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ตาราง 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 

1.รวบรวมขอ้มูล 
2.วเิคราะห์ขอ้มูล 
3.ปรึกษาอาจารยแ์ละพี่เล้ียง 
4.ออกแบบโครงงาน 
5.ด าเนินการตามแผนงาน 
6.สรุปและประเมินผล 
7.จดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

    

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- คอมพิวเตอร์  
- เคร่ืองมือส านกังาน เช่น แมก็, กรรไกร , กระดาษ  
- สมุดจดบนัทึก  
- เคร่ืองปร้ิน  
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานจดักิจกรรมสนบัสนุน

การเลิกบุหร่ีของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 อธิบายผลการ
ด าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 ร่วมส ารวจพฤติกรรมพนกังานบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั 
(มหาชน)-SMM.5 

4.2 ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มเป้าหมาย 
4.3 ให้ความรู้จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ืองของโทษบุหร่ีและรณรงค์จดักิจกรรมในวนั

ส าคญัต่างๆ  
4.4 จดัท าป้ายพื้นท่ีปลอดบุหร่ีและบอร์ดผูเ้ลิกบุหร่ีเพื่อใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบบริษทั สาม

มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 
4.1 ร่วมส ารวจพฤติกรรมพนักงานบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน)
SMM.5 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ 
เร่ืองของการรณรงค์เร่ืองบุหร่ีและให้มีความรู้ถึงโทษของการสูบบุหร่ีเพื่อคุม้ครองสุขภาพของ
พนกังาน ลูกคา้และผูม้าติดต่องาน ไดด้ าเนินการส ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของพนกังาน 
และร่วมกนัรณรงคต่์อตา้นการสูบบุหร่ีในรูปแบบต่างๆ 

จากการส ารวจพบวา่พนกังานบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) 
มีพนกังาน 429 คน มีผูสู้บบุหร่ี 142 คน โดยมีทางบริษทัสามมิตรมอเตอร์สแมนูเฟคเจอริง จ ากดั
(มหาชน) ท าการสัมภาษณ์พนกังานและรวบรวมเก็บขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 

รายการขอ้มูลการเก็บรวบรวม 
1.พฤติกรรมการสูบบุหร่ีในปัจจุบนัและในอดีต 
2.อายท่ีุเร่ิมสูบบุหร่ีและสาเหตุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี 
3.ระยะเวลาท่ีเลิกสูบบุหร่ี จ  านวนคร้ังท่ีพยายามเลิกสูบ 
4.และสาเหตุท่ีเลิกสูบของประชากรท่ีเคยสูบบุหร่ีแต่ปัจจุบนัเลิกสูบแลว้ 
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รูปภาพท่ี 4.1 แบบส ารวจบนัทึกประวติัผูไ้ดรั้บค าแนะน าเลิกบุหร่ี 
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4.2 ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มเป้าหมาย 
เร่ืองของการด าเนินงานโครงงานจดักิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สาม

มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 ไดมี้การติดตามกลุ่มเป้าหมายผูเ้ลิกบุหร่ี 
โดยใหค้  าปรึกษาแจกคู่มือส าหรับเลิกบุหร่ีและติดตามผลของแต่ละคนตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึง
เดือนกรกฏาคม 2560 ขอ้มูลการติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของกลุ่มเป้าหมายโดยสรุปไดมี้ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลตารางการติดตามเลิกบุหร่ี 
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด (มหาชน) 

แบบบันทึกประวตัผู้ิได้รับค าแนะน าให้เลิกบุหร่ี 

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30ท่าน 

 
ล าดับ 

 
ช่ือ-นามสกุล 

 
อายุ 

 
เพศ 

 
สูบบุหร่ี 
วนัละ 
(มวน) 

 
สูบมา
นาน 
(ปี) 

 
เร่ิมสูบ
เม่ืออายุ 

 
จ่ายค่า
บุหร่ีวนั
ละ 

 
ค่าใช้จ่าย 

ตดิตาม/1 
 

เม.ย.60 

ตดิตาม/2 
 

พ.ค.60 

ตดิตาม/3 
 

มิ.ย.60 

ตดิตาม/4 
 

ก.ค.60 

1 นายพีระพงศ ์คลา้ยสุบรรณ  ชาย 15-20 22 14 50 396000 0 0 0 0 

2 นายนิรันดร์  โภคทรัพย ์ 34 ชาย 20 20 14 70 504000 0 0 0 0 

3 นายชูศกัด์ิ โชติเรืองศรี 58 ชาย 60 37 21 135 1798200 20ตวั/วนั 10ตวั/วนั 0 0 

4 นายวีระศกัด์ิ 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  กล่ินน ้ าหอม 30 ชาย 6 9 21 20 64800 4ตวั/วนั 0 0 0 

7 นายมานพ  คงพุฒ 38 ชาย 20 19 19 65 444600 0 0 0 0 

8 นายสุพจน์  กรพิพฒัน์ 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 นายณรงค ์ ยอดอินทร์ 28 ชาย 20 11 17 65 257400 0 0 0 0 

11 นายพีรชยั  ป่ินรักษา 19 ชาย 20 5 15 65 117000 7ตวั/วนั 0 0 0 
12 นายชยัรัตน์  แสงจนัทร์ 59 ชาย 40 40 19 130 1872000 0 0 0 0 

13 นายณฐัพงษ ์เพขรคง 36 ชาย 11 20 15 50 360000 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 

14 นายธีระวุฒิ วามะขนัธ์ 28 ชาย 3 5 23 10 18000 3ตวั/วนั 3ตวั/วนั 1ตวั/วนั 1ตวั/วนั 

15 นายไพศกร พิทกัษเ์งินไทย 29 ชาย 10 10 17 70 252000 7ตวั/วนั 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 7ตวั/วนั 

16 นายขวญัชยั จีนปุร 27 ชาย 10 4 23 50 72000 6ตวั/วนั 10ตวั/วนั 8ตวั/วนั 7ตวั/วนั 

17 นายหน่ึง  ขาวราศรี  ชาย 20 10 18 60 216000 17ตวั/วนั 12ตวั/วนั 10ตวั/วนั 7ตวั/วนั 

18 นายนพคุณ รอดชีวิต 16 ชาย 5 0.5 16 20 3600 3ตวั/วนั 3ตวั/วนั 2ตวั/วนั 2ตวั/วนั 

19 นายอดิศกัด์ิ สุมล
เสาวลกัษณ์ 

34 ชาย 20 19 20 55 376200 7ตวั/วนั 7ตวั/วนั 12ตวั/วนั 7ตวั/วนั 

20 นายธวชั สวสัดี 35 ชาย 10 15 20 30 162000 7ตวั/วนั 5ตวั/วนั 6ตวั/วนั 3ตวั/วนั 

21 นายพิทกัษ ์ชาปัญญา 43 ชาย 10 15 28 45 243000 7ตวั/วนั 4ตวั/วนั 3ตวั/วนั 3ตวั/วนั 

22 นายวีระชาติ ทองกลาง 37 ชาย 8 18 19 50 324000 7ตวั/วนั 4ตวั/วนั 4ตวั/วนั 4ตวั/วนั 

23 นายสิทธิชยั เทไร่ 20 ชาย 5 1 19 51 18360 5ตวั/วนั 3ตวั/วนั 3ตวั/วนั 5ตวั/วนั 

24 นายสมใจ นิโถ 31 ชาย 9 14 17 30 151200 7ตวั/วนั 6ตวั/วนั 5ตวั/วนั 7ตวั/วนั 

25 นายธีรวฒัน์ เส็งดอนไพร 16 ชาย 20 2 14 51 36720 10ตวั/วนั 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 5ตวั/วนั 

26 นายเสกสรร  คงพุฒ  ชาย 7 10 14 30 108000 7ตวั/วนั 6ตวั/วนั 3ตวั/วนั 10ตวั/วนั 
27 นายมงคล เปรมจิตต ์ 28 ชาย 10 8 20 40 115200 7ตวั/วนั 7ตวั/วนั 5ตวั/วนั 3ตวั/วนั 

28 นายพรพิทกัษ ์ค าชลธาร์ 48 ชาย 6  18 20 0 6ตวั/วนั 2ตวั/วนั 4ตวั/วนั 3ตวั/วนั 

29 นายรัศมี  จินดาโส 40 ชาย 6 3 36 20 0 3ตวั/วนั 3ตวั/วนั 2ตวั/วนั 2ตวั/วนั 

30 นายสิทธิโชค  เนตรสิงห์ 35 ชาย 20 18 17 100 648000 10ตวั/วนั 10ตวั/วนั 8ตวั/วนั 7ตวั/วนั 
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รูปภาพท่ี 4.2 ภาพการติดตามพนกังานในไลน์ผลิต 

 

รูปภาพท่ี 4.3 ภาพการติดตามพนกังานในไลน์ผลิต 
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4.3 ให้ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ืองของโทษบุหร่ีและรณรงค์จัดกจิกรรมในวนัส าคัญต่างๆ 
เร่ืองของการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานจดักิจกรรมสนบัสนุนการ

เลิกบุหร่ีของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 เพื่อช่วยสนบัสนุน
การลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงโทษของบุหร่ี ร่วมกนัรณรงค์
ต่อตา้นการสูบบุหร่ีเพื่อพฒันาให้บริษทัเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ีและได้ให้ความรู้จดั
กิจกรรมวนัส าคญัต่างๆเช่น วนังดสูบบุหร่ีโลก วนัยาเสพติดโลกและประชาสัมพนัธ์จดับอร์ด
รณรงคโ์ทษของบุหร่ีตามพื้นท่ีของบริษทั  
 

 
 

รูปภาพท่ี 4.4 ภาพกิจกรรมจดับอร์ดเลิกบุหร่ีง่ายนิดเดียวใตโ้รงอาหารSMM.5 
 
 



19 
 

 

รูปภาพท่ี 4.5 ภาพกิจกรรมจดับอร์ดใหค้วามรู้เก่ียวกบัยาเสพติด 
 

          
รูปภาพท่ี 4.6 ภาพกิจกรรมจดับอร์ดโทษของการสูบบุหร่ีในไลน์ผลิต 
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กจิกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก ปี 2560 
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-

SMM.5 จดักิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลกโดยมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจมีป้ายไวนิลให้ความรู้ต่างๆเช่น การ
ช่วยเลิกบุหร่ีและภยัร้ายจากควนับุหร่ี โทษของการสูบบุหร่ี และพิษภยัจากควนัประเภทต่างๆ
กฎหมายท่ีตอ้งรู้เม่ือสูบบุหร่ีในสถานประกอบการ แจกคู่มือเลิกบุหร่ีและยงัมีเกมต่างๆให้ร่วม
กิจกรรม เช่น เกมจ าค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก เกมหมุนวงลอ้เพื่อแชร์ประสบการณ์การเลิกบุหร่ี
ของพนกังาน เกมเหยยีบลูกโป่งและผูร่้วมกิจกรรมยงัไดรั้บของรางวลัต่างๆ โครงการจดักิจกรรมน้ี
เพื่อรณรงคใ์หพ้นกังานไดเ้ห็นถึงอนัตรายโทษพิษภยัของการสูบบุหร่ีและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ
ช่วยเลิกบุหร่ี เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้พนกังานตระหนกัถึงโทษและพิษภยัของการสูบบุหร่ี
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัพนกังานโดยสอดแทรกความรู้ผา่นกิจกรรมต่าง ๆ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
4.3.1 จดัลานกิจกรรม ณ ใตโ้รงอาหารSMM.5ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2560 โดยใชเ้วลา

ในช่วงพกัรับประทานอาหาร 
4.3.2 เชิญชวนพนักงานบริษัทสามมิตรมอเตอร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นท่ี

ประกอบดว้ย 
4.3.2.1 กิจกรรมเกมตอบค าถามเก่ียวกบัพิษภยัของบุหร่ี เกมจ าค าขวญัวนังดสูบ

บุหร่ีโลก เกมหมุนวงลอ้เพื่อแชร์ประสบการณ์การเลิกบุหร่ีของพนกังาน เกมเหยียบลูกโป่ง เพื่อรับ
ของรางวลั/ของท่ีระลึก 

 

 
รูปภาพท่ี 4.7 พนกังานบริษทัไดรั้บคู่มือเลิกบุหร่ี 

 
 



21 
 

 

รูปภาพท่ี 4.8 ภาพจดัลานกิจกรรมวนังดสูบบุหร่ี ณ ใตโ้รงอาหารSMM.5 

 

 
รูปภาพท่ี 4.9 ภาพอุปกรณ์เล่นเกม 
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รูปภาพท่ี 4.10 ภาพอุปกรณ์เล่นเกมและของรางวลัต่างๆ 

 
 

 
รูปภาพท่ี 4.11 ภาพอุปกรณ์เล่นเกมและของรางวลัต่างๆ 
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รูปภาพท่ี 4.12 พนกังานร่วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวลั 

 

รูปภาพท่ี 4.13 พนกังานร่วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวลั 
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รูปภาพท่ี 4.14 พนกังานร่วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวลั 

 

รูปภาพท่ี 4.15 พนกังานร่วมกิจกรรมเล่นเกมแลกรับของรางวลั 
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รูปภาพท่ี 4.16 ภาพกิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก 
 

 
รูปภาพท่ี 4.17 กิจกรรมการเล่มเกมเหยยีบลูกโป่ง 
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รูปภาพท่ี 4.18 กิจกรรมการเล่มเกมเหยยีบลูกโป่ง 

 

               
รูปภาพท่ี 4.19 มอบของรางวลัเแก่ผูร่้วมกิจกรรม 
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รูปภาพท่ี 4.20 มอบของรางวลัเแก่ผูร่้วมกิจกรรม 

 

 
รูปภาพท่ี 4.21 มอบของรางวลัเแก่ผูร่้วมกิจกรรม 
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4.4 จัดท าป้ายพื้นที่ปลอดบุหร่ีและบอร์ดผู้เลิกบุหร่ีเพ่ือให้เป็นบุคคลต้นแบบบริษัท สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) สาขา SMM 5 ก าหนดพื้นท่ี
สูบบุหร่ีไม่อนุญาติให้สูบในพื้นท่ีท างานหรือท างานไปสูบไปเพื่อลดอุบติัเหตุระหว่างท างานไดมี้
การจดัท าป้ายพื้นท่ีปลอดบุหร่ีและส่ือรณรงค์ในพื้นท่ีสูบบุหร่ีโดยก าหนดพื้นท่ีปลอดบุหร่ีในเขต
ต่างๆของไลน์ผลิต ก าหนดให้พื้นท่ีท าการทั้งหมดของบริษทั (ทุกพื้นท่ีในอาคารส านกังาน/อาคาร
โรงงานและบริเวณทัว่ไปยกเวน้พื้นท่ีท่ีไดก้  าหนดใหเ้ป็นเขตสูบบุหร่ี) เป็นเขตปลอดบุหร่ี 

 

รูปภาพท่ี 4.22 ส่ือรณรงคใ์นพื้นท่ีสูบบุหร่ี 

 

รูปภาพท่ี 4.23 ภาพเขตปลอดบุหร่ีพื้นท่ีห้องน ้า 
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ผลการด าเนินโครงการฯ มีพนักงานเลิกสูบบุหร่ีไดท้ั้งหมด 12 คน จากการสอบถาม
หลายท่านสาเหตุท่ีเลิกสูบบุหร่ีไดเ้พราะการท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินโครงการอยา่งจริงจงัท าให้พนกังาน
เห็นช่องทางหรือวิธีการเลิกบุหร่ีไดจ้ริง แต่ก็ยงัมีหลายท่านท่ีบอกว่าเลิกบุหร่ีได้เพราะตวัเขาเอง 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดมี้การยกยอ่งกลุ่มพนกังานดงักล่าวใหเ้ป็นบุคคลตน้แบบอีกดว้ย 

 

รูปภาพท่ี 4.24 ภาพบุคคลตน้แบบเลิกบุหร่ีได ้12 คน 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานจดักิจกรรมสนบัสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สาม

มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1) เพื่อรณรงคก์าร ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของพนกังาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนู

แฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 
2) เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ถึงโทษของการสูบบุหร่ี 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน) เป็นโรงงานท่ีผลิตเก่ียวกบั

เคร่ืองยนต์ตวัถงัรถยนต์และรถบรรทุกซ่ึงส่วนมากพนักงานเป็นผูช้ายท่ีมีจ านวน 429 คนและมี
คนงานสูบบุหร่ี142 คน บริษทัมีนโยบายเป็นสถานประกอบการปลอดบุหร่ี เสริมสร้างสุขภาพของ
พนักงานให้แข็งแรง จึงได้มีการรณรงค์เร่ืองของการสูบบุหร่ีให้มีความรู้ถึงโทษพิษภัยและ
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพตวัเองและบุคคลรอบขา้ง 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานจดักิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สาม
มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของบริษทั
และของรัฐบาล ดว้ยการจดักิจกรรมดงัน้ี กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลกมีการจดัเกมต่างๆ เช่น เกมจ า
ค าขวญัวนังดสูบบุหร่ีโลก เกมหมุนวงล้อเพื่อแชร์ประสบการณ์การเลิกบุหร่ีของพนักงาน เกม
เหยียบลูกโป่งและประชาสัมพนัธ์จดับอร์ดรณรงคโ์ทษของบุหร่ี จดัท าป้ายพื้นท่ีปลอดบุหร่ี พร้อม
ทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของพนกังาน ท าให้พนกังานเกิดความสนใจในกิจกรรม
และด าเนินการลด ละ เลิก ปริมาณการสูบบุหร่ีลง  
5.1.1 ผลทีไ่ด้รับจากการโครงงานสหกจิศึกษา 

1) พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพต่อตวัเองและบุคคล 
รอบขา้ง 

2) การจดักิจกรรมต่างๆและประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เร่ืองโทษจากการสูบบุหร่ีท าให้ได้
เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆของฝ่ายบุคคลและไดมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานและ
พี่ๆพนกังานบริษทั 

3) ท าให้เกิดการพฒันามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์แสดง
ถึงผลงานของผูจ้ดัท าโครงงาน 
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4) เม่ือประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองโทษและอนัตรายจากการสูบบุหร่ีแล้วพบว่า
พนกังานจ านวนมากท่ีคิดจะเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสุขภาพของตนเองและบุคคลใกลชิ้ดและบริษทั สาม
มิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 มีพนกังานเลิกสูบบุหร่ีไดท้ั้งหมด 12 คน 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 

การจัดกิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลกส่วนมากพนักงานไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไร 
เน่ืองจากจดักิจกรรมตอนเวลาพกัเท่ียง พนกังานส่วนมากจึงใชเ้วลาในการพกัผอ่นมากกวา่ 
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

 ผูจ้ดัท าควรมีการประชุมวางแผนเร่ืองเวลาของพนักงานให้สอดคล้องกบัเวลาการจดั
กิจกรรมและคณะผูจ้ดัท าโครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อการจดั
กิจกรรมจะไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ีน 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์จากการท างานก่อนเขา้สู่การท างานจริง 
2) นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีความอดทน ฝึกฝนให้เป็น

คนท่ีมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ท่ี สร้างเสริมลกัษณะนิสัยใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน 
3) ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆของการท างานหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้รับการ

ฝึกงานในหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายท าให้ไดท้ราบถึงกระบวนการในการท างานของฝ่ายอ่ืนๆอีก
ดว้ย และไดท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี และความส าคญัของการท างาน 

4) ได้เห็นถึงภาพบรรยากาศและการท างาน วฒันธรรมองค์การ และการใช้
ชีวติประจ าวนัของพนกังานแต่ละแผนก 
 
 5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

1) นกัศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ในช่วงแรกท าให้เกิดความไม่
เขา้ใจงานบางอยา่ง 

2) ในการปฏิบติังานมีเอกสารท่ีใช้จ  านวนมากและมีเคร่ืองใชส้ านกังานอยา่งเช่น 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร จึงตอ้งใชเ้วลาในการสอบถามจากพนกังานในแผนกและศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติม 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน
จริง เป็นการแสดงความตั้งใจในการปฏิบติังานเพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
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2) นกัศึกษาควรมีการเรียนรู้เก่ียวกบักฎระเบียบ และวฒันธรรมขององค์กรของ
บริษทัก่อนไปปฏิบติังานในองคก์รนั้นๆ 

3) ควรเตรียมความพร้อมก่อนมาฝึกงานในดา้นทกัษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการท างาน 
เช่นทกัษะคอมพิวเตอร์ ทกัษะการส่ือสาร การบริหารงานเอกสารต่างๆ เป็นตน้ 
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Cooperative Education Report 
Anti-Smoking Campaign Project 

Sammitr Motors Manufacturing Public Co.,Ltd.-smm.5 
นางสาวพฤกษา  ถึงค าภู 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email:Pamphuksa_37@hotmail.com 
บทคดัย่อ 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 
จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายเป็นสถานประกอบการ
ปลอดบุหร่ี เสริมสร้างสุขภาพของพนักงานให้
แข็งแรง ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานสหกิจ
ศึกษาเร่ือง โครงงานจดักิจกรรมสนับสนุนการเลิก
บุหร่ีของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 
จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 มีวตัถุประสงคคื์อ 1) เพื่อ
รณรงค์การ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของพนักงาน 
บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด 
(มหาชน)-SMM.5  2) เพื่อให้พนกังานมีความรู้ถึง
โทษของการสูบบุหร่ี โดยมีการรณรงค์เร่ืองบุหร่ี
ประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดโทษของบุหร่ีและจัด
กิจกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก มีการจดัเกมต่างๆพร้อม
ทั้ งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหร่ีของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความรู้ถึง
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพตวัเอง
และบุคคลรอบข้าง ซ่ึงมีพนักงานเลิกสูบบุหร่ีได้
ทั้ งหมด 12 คน อีกทั้ งยงัสามารถน าขอ้มูลท่ีได้มา
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหาการ ลด ละ เลิก การ
สูบบุหร่ีของพนกังาน เพ่ือพฒันาแกไ้ขปรับปรุงและ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐท่ีสนับสนุนให้
ประชาชนเลิกสูบบุหร่ีและไดส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของบริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั 
(มหาชน) 
ค าส าคญั: กิจกรรมสนบัสนุน/การเลิกบุหร่ี/สามมิตร
มอเตอร์ฯ 

Abstract 
Sammitr Motors Manufacturing Public 

Co.,Ltd has an anti-smoking  policy to build a 
healthier workspace for the company’s employee. 
This became the beginning for student to 
investigate this campaign as the cooperative 
project. The main objective of the study are : 1) To 
reducing the number of employee’s that smoke. 2) 
To inform Sammitr Motors Manufacturing Public 
Co.,Ltd’s employee about the damage that 
cigarette or smoking make to their bodies and 
environment. The author creates a public 
information board about the bad result from 
smoking and conduct a World No Tobacco Day’s 
activity which have many activities. The author 
also registered some of the smoking employees 
and follow up with all of them on the smoking 
information. The results found that the smoker 
understand the harms of smoking and 12 
employees decided to quit smoking entirely.  
 
Keywords : Campaign/ Anti-smoking/ Sammitr 
Motors Manufacturing Public Co.,Ltd 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อรณรงคก์าร ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี



ของพนักงาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟค
เจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 

2.เพื่อใหพ้นกังานมีความรู้ถึงโทษของการ
สูบบุหร่ี 
 
ขอบเขตของโครงงาน 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1.1 ปัญหาด้านความรู้เก่ียวกับ
โทษของบุหร่ี 
  1.2 ปัญหาด้านพฤติกรรมการ 
ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี 
  1.3 ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
คนรอบขา้ง 
 2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

คือ ระยะเวลาในการศึกษาท่ี 
บริษัท สามมิตรมิเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากัด 
(มหาชน) -SMM.5ระยะเวลาเ ร่ิมตั้ งแต่ว ัน ท่ี  15 
พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 
 3. ประชากรท่ีใชใ้นการท าโครงการ 
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
พนักงานบริษทั สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริง 
จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 จ านวนผูสู้บบุหร่ี142คน  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.สามารถน าขอ้มูลท่ีได้มาเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของ
พนกังาน บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 
จ ากดั (มหาชน)-SMM.5  

2.พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการ
สูบบุหร่ี ท่ี มีผลต่อสุขภาพต่อตัวเองและบุคคล
ใกลชิ้ด 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ร่วมส ารวจพฤติกรรมพนักงานบริษัท 
สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-
SMM.5 

2.ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของ

กลุ่มเป้าหมาย 
3.ให้ความรู้จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์เร่ือง

ของโทษบุหร่ีและรณรงค์จดักิจกรรมในวนัส าคญั
ต่างๆ  

4.จดัท าป้ายพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีและบอร์ดผู ้
เลิกบุหร่ีเพื่อให้เป็นบุคคลตน้แบบบริษทั สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 
 
สรุปผลโครงงาน 

บริษทั สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง 
จ ากัด  (มหาชน)  เ ป็นโรงงานท่ีผ ลิต เ ก่ียวกับ
เคร่ืองยนตต์วัถงัรถยนต์และรถบรรทุกซ่ึงส่วนมาก
พนกังานเป็นผูช้ายท่ีมีจ านวน 429 คนและมีคนงาน
สูบบุห ร่ี142 คน  บ ริษัท มีนโยบาย เ ป็นสถาน
ประกอบการปลอดบุหร่ี เสริมสร้างสุขภาพของ
พนักงานให้แข็งแรง จึงได้มีการรณรงค์เร่ืองของ
การ สูบ บุห ร่ี ให้ มี ค วาม รู้ ถึ ง โทษพิษภัยและ
ผลกระทบจากการสูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพตวัเอง
และบุคคลรอบขา้ง 

ดังนั้ นผู ้จัดท าจึงได้จัดท าโครงงานจัด
กิจกรรมสนบัสนุนการเลิกบุหร่ีของบริษทั สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกับนโยบายของบริษัทและของ
รัฐบาล ดว้ยการจดักิจกรรมดงัน้ี กิจกรรมวนังดสูบ
บุหร่ีโลกมีการจดัเกมต่างๆ เช่น เกมจ าค าขวญัวนังด
สูบบุหร่ีโลก เกมหมุนวงลอ้เพื่อแชร์ประสบการณ์
การเลิกบุหร่ี เกมเหยียบลูกโป่งและประชาสัมพนัธ์
จัดบอร์ดรณรงค์โทษของบุห ร่ี จัดท าป้ายพ้ืนท่ี
ปลอดบุหร่ี พร้อมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิก
สูบบุหร่ีของพนักงาน ท าให้พนักงานเกิดความ
สนใจในกิจกรรมและด าเนินการลด ละ เลิก ปริมาณ
การสูบบุหร่ีลง 

 
ผลทีไ่ด้รับจากการโครงงานสหกจิศึกษา 

 1.พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการ
สูบบุหร่ีท่ีมีผลต่อสุขภาพต่อตวัเองและบุคคลรอบ



ขา้ง 
 2.การจดักิจกรรมต่างๆประชาสัมพนัธ์ให้

ความรู้เร่ืองโทษจากการสูบบุหร่ีท าให้ไดเ้รียนรู้ถึง
กระบวนการท างานต่างๆของฝ่ายบุคคลและได้มี
มนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีต่อเพ่ือนร่วมงานและพ่ีๆพนกังาน
บริษทั 

3.ท าให้เกิดการพัฒนามีความคิดริเ ร่ิม
สร้างสรรคใ์นการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์แสดงถึง
ผลงานของผูจ้ดัท าโครงงาน 

4.เม่ือประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้เร่ืองโทษ
และอนัตรายจากการสูบบุหร่ีแลว้พบว่าพนักงาน
จ านวนมากท่ีคิดจะเลิกสูบบุหร่ีเพื่อสุขภาพของ
ตนเองและบุคคลใกล้ชิดและบริษัท สามมิตร
มอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จ ากดั (มหาชน)-SMM.5 
มีพนกังานเลิกสูบบุหร่ีไดท้ั้งหมด 12 คน 
 
ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงการ 

การจัด กิ จกรรมวัน งด สูบ บุห ร่ี โลก
ส่วนมากพนักงานไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไร 
เน่ืองจากจัดกิจกรรมตอนเวลาพกัเท่ียง พนักงาน
ส่วนมากจึงใชเ้วลาในการพกัผอ่นมากกวา่ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

ผู ้จัดท าควรมีการประชุมวางแผนเร่ือง
เวลาของพนักงานให้สอดคล้องกับเวลาการจัด
กิจกรรมและคณะผู ้จัดท าโครงการควรมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงานไดรั้บทราบเพื่อการจดั
กิจกรรมจะไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. นักศึกษาได้มีประสบการณ์จากการ
ท างานก่อนเขา้สู่การท างานจริง 

2 .นกัศึกษาไดเ้รียนรู้ฝึกทกัษะการท างาน
ร่วมกับผู ้อ่ืน มีความอดทน ฝึกฝนให้เป็นคนท่ีมี
ความรับผิดชอบต่อภาระหนา้ท่ี สร้างเสริมลกัษณะ
นิสยัใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลามากยิง่ข้ึน 

3.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานต่างๆ
ของการท างานหลงัจากการท่ีไดเ้ขา้รับการฝึกงาน
ในหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายท าให้ได้ทราบถึง
กระบวนการในการท างานของฝ่ายอ่ืนๆอีกดว้ย และ
ไดท้ราบถึงบทบาท หนา้ท่ี และความส าคญัของการ
ท างาน 

4.ไดเ้ห็นถึงภาพบรรยากาศและกาท างาน 
วฒันธรรมองคก์าร และการใชชี้วติประจ าวนัของ
พนกังานแต่ละแผนก 

 
ปัญหาทีพ่บของการปฎบิัตงิานสหกจิศึกษา 

1.นักศึกษายงัไม่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ในช่วงแรกท าให้เกิดความไม่เขา้ใจงาน
บางอยา่ง 

2.ในการปฏิบติังานมีเอกสารท่ีใชจ้ านวน
มากและมีเคร่ืองใชส้ านักงานอย่างเช่น เคร่ืองถ่าย
เอกสาร จึงตอ้งใชเ้วลาในการสอบถามจากพนกังาน
ในแผนกและศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รท่ีจะเขา้ไป
ปฏิบติังานก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานจริง เป็นการ
แสดงความตั้งใจในการปฏิบติังานเพ่ือเตรียมพร้อม
สู่การปฏิบติังาน    

2 .นักศึกษาควรมีการ เ รียน รู้ เ ก่ียวกับ
กฎระเบียบ และวฒันธรรมขององค์กรของบริษทั
ก่อนไปปฏิบติังานในองคก์รนั้นๆ 

3 ควรเตรียมความพร้อมก่อนมาฝึกงานใน
ดา้นทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการท างาน เช่นทกัษะ
คอมพิวเตอร์ ทักษะการส่ือสาร การบริหารงาน
เอกสารต่างๆ เป็นตน้ 
กติตกิรรมประกาศ 

ตามท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ บริษทัสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟค
เจอริง จ ากัด (มหาชน)-SMM.5 ตั้ งแต่ว ันท่ี  15 
พฤษภาคม 2560 ถึงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2560 ส่งผล



ให้ผูจ้ดัท าไดรั้บความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีมี
ค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จ
ลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หลายฝ่าย ดงัน้ี 

1. ดร. ขวัญใจ  อุณหวัฒน
ไพบูลย ์  อาจารยท่ี์ปรึกษา 

2. คุณวันชัย  สุวรรณมณี
ผูจ้ดัการแผนกบุคคลและธุรการ 
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบรูณ์
ตลอดจนใหก้ารดูแลและใหค้วามเขา้ใจกบัชีวิตของ
การท างานจริง ซ่ึงผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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