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บทคดัย่อ 

บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดัเป็นโรงงานสต็อกสินคา้และประกอบธุรกิจสมาร์ท
โฟนในการสต็อกสินค้าจะต้องค านึงถึงความปลอดภยัในด้านอัคคีภยั ดังนั้น ผูจ้ดัท าได้จดัท า 
โครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัของ บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดัโดยมีวตัถุประสงค์ 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้บัพนกังานของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั เพื่อใหเ้กิดทกัษะในการใช้
อุปกรณ์ดบัเพลิงการจดัท าโครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัดว้ยวิธีการดบัเพลิงมีวิธีการจดัท า
ดงัน้ี1)จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัดว้ยวิธีการดบัเพลิง2)การเทรนฝึกอบรมการสาธิต
วธีิใชถ้งัดบัเพลิงและระงบัการเกิดอคัคีภยั ในการจดัท าโครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัดว้ย
วิธีการดบัเพลิงน้ีไดบ้รรลุวตัถุประสงค์คือการท่ีพนกังานไดค้วามรู้และไดรั้บประสบการณ์ในการ
ดบัเพลิงและขอ้เสนอแนะในการจดัท าโครงงานน้ีคือสถานท่ีฝึกปฏิบติัควรกวา้งขวางกว่าน้ี จะได้
ด าเนินการปฏิบติัไดส้ะดวก 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

อคัคีภยัเป็นสาธารณะภยัประเภทหน่ึง สามารถเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาซ่ึงสามารถหลีกเล่ียง
ไดจ้ากความไม่ประมาทแต่ถา้เกิดความประมาทก็จะท าให้เกิดอคัคีภยัโดยจะน ามาซ่ึงสร้างความ
สูญเสียต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์น เพื่อลดความเส่ียง
อุบติัภยัท่ีเกิดจากอคัคีภยั ปัจจุบนั บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากดั ไดมี้นโยบาย ป้องกนัการเกิด
อคัคีภยัภายในโรงงานและความปลอดภยัของพนกังานภายในอาคารซ่ึงมีพนกังานทั้งหมดจ านวน
16 คน 

ประเทศไทยพยายามจะพฒันากฎหมายอาคารและมาตรฐานด้านความปลอดภยัอย่าง
ต่อเน่ืองมาเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน(กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม:ออนไลน์สืบคน้21/7/2561) 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้บัพนกังานของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั  
1.2.2   เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ในการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง  

1.3   ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1   ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
1.3.1.1   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์การดบัเพลิง 
1.3.1.2   ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
1.3.2  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาในการศึกษาท่ีบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดัระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี

14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31สิงหาคม 2561 
1.3.3  ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังาน บริษทั เออีซี อีเล็คทรอ

นิคส์ จ  ากดั จ  านวน 16 คน  
1.4   ประโยชนทีไ่ด้รับ 

1.4.1   ไดรั้บความรู้ในเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ ป้องกนัอคัคีภยั 
1.4.2   เกิดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ 

 
 
 

 



 

บทที2่ 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
ผู้จัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎตีรวจเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอุปกรณ์การดบัเพลิง 
2.2 การปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้
2.3 เอกสารท่ีอา้งอิง 

2.1  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัอุปกรณ์การดับเพลงิ 
ส่วนพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกัเลขานุกรมการ(ออนไลน์สืบคน้31/07/61)กล่าววา่

ประเภทของถงัดบัเพลิงซ่ึงมี 4 ประเภทคือ 
1.ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
2.ถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
3.ถงัดบัเพลิงชนิดBF2000 
4.ถงัดบัเพลิงชนิดน ้ายาโฟม มีภาพประกอบดงัต่อไปน้ี 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี2.1ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 

 

ถงัดับเพลิงชนิดผงแห้งเป็นถงัสีแดง ภายในจะมีผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน 
น ้ ายาท่ีฉีดออกมาจะเป็นฝุ่ นละออง สามารถดบัเพลิงไหมไ้ดทุ้กชนิดและมีประสิทธิภาพสูง 
ไม่อนัตรายต่อส่ิงมีชีวิต เหมาะใชใ้นสถานท่ีโล่งแจง้เช่น บา้น โรงเรียน มีลกัษณะขนาดให้
เลือกคือ 5 ปอนด ์, 10 ปอนด ์และ 15 ปอนด์ 
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รูปภาพท่ี2.2ถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

ถงัดบัเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นถงัดบัเพลิงชนิด co2 เป็นถงัสีแดง 
น ้ายาดบัเพลิงเป็นน ้าแขง็แหง้ บรรจุในถงัแรงดนัสูง มีกรวยฉีด เวลาฉีดจะมีน ้ายาออกมาเป็น
หมอกหิมะ ท่ีสามารถไล่ความร้อนและออกซิเจนใชก้บัไฟชนิดB และ C 

 
 
 

 
รูปภาพท่ี2.3ถงัดบัเพลิงชนิดBF2000 

 

เป็นถงัดบัเพลิงประเภท BF 2000 บรรจุอยู่ในถงัสีเขียว เป็นน ้ ายาท่ีเป็นสารละเหย 
สารดับเพลิงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ดับไฟประเภท A B Cและ E  ไม่ท าลาย
ส่ิงของเคร่ืองใช้ สามารถใช้ดับเพลิงได้หลายคร้ัง เหมาะใช้กับสถานท่ีท่ีใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ เรือและเคร่ืองบิน เป็นตน้
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รูปภาพท่ี2.4ถงัดบัเพลิงชนิดน ้ายาโฟม 

มีการบรรจุในถงัสแตนเลส ภายในมีน ้ ายาโฟมมีแรงดนัสูง มีการยิง โฟม ผ่านหัวบวัพ่น
ออกมาใหเ้ป็นฟองกระจายๆ ลดความร้อน สามารถดบัไฟชนิด A B  เหมาะใชส้ าหรับบา้นพกั อาศยั 
ป๊ัมน ้ามนัสามารถใชใ้นการดบัเพลิงไฟท่ีเกิดจากน ้ามนัได ้

การเลือกใช้ถงัดบัเพลิงและการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ดบัเพลิง มาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยั
(2549)กล่าววา่ 

1.เคร่ืองดบัเพลิงท่ีสามารถใชง้านได ้เขม็จะช้ีท่ีช่องสีเขียว 
2.ตรวจเช็คสภาพของถงัดบัเพลิงตอ้งไม่บุบบวมและไม่มีสนิมข้ึนรวมถึงสายฉีดเป็นประจ า

ทุกเดือน 
3.อายุการใชง้านถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ถงัสีแดงใชง้านไดไ้ม่เกิน5ปีหากเปิดใชง้านแลว้

ตอ้งน าไปเติมสารเคมีใหม่ทุกคร้ัง 
 

2.2 การปฏิบัติตัวเม่ือเกดิเพลงิไหม้ 
คู่มือการอพยพหนีไฟหอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล(2556)ได้กล่าวถึงการ

ปฏิบติัตนเม่ือเกิดเพลิงไหมค้วรปฏิบติัดงัน้ี 

1.1ตั้งสติ ไม่ต่ืนตระหนกและ ตะโกนบอกวา่ไฟไหมห้รือกดสัญญาณเตือนให้ผูอ่ื้น
ทราบ จากนั้นโทรศพัทแ์จง้เหตุดบัเพลิง 

1.2ลองใชมื้อจบัท่ีลูกบิดประตูวา่มีความร้อนมากนอ้ยแค่ไหน  หากมีความร้อนสูง
แสดงวา่มีเพลิงไหมบ้ริเวณใกลเ้คียงห้ามเปิดประตูแต่ถา้ลูกบิดไม่ร้อน ใหเ้ปิดประตูอยา่งชา้ๆ ใหก้ม้
ตวัลงท่ีต ่าเม่ือเจอควนัไฟแลว้เดินไปตามเส้นทางหนีไฟ 

1.3หา้มใชลิ้ฟตใ์นการหนีไฟและไม่ควรไปในพื้นท่ีจุดอบัของตึก



5 
 

1.4ไม่ควรสูดดมควนัไฟให้ใช้ผา้ชุบน ้ าปิดจมูกและปากเพื่อป้องกนัการ
หมดสติและเสียชีวติลงได ้

1.5เม่ือออกจากท่ีเกิดเหตุแลว้ไปท่ีจุดรวมท่ีปลอดภยั 
2.3   วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ดิชา   คงศรี ( 2544 ) บทคดัย่อไดท้  าการศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของการน านโยบายการ
ป้องกันอัคคีภัยในอาคารไปปฏิบัติ:ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์ 2 ประการ คือ1) เพื่อประเมินอัคคีภัยใน อาคารไปปฏิบัติโดยศึกษาเฉพาะกรณี
กรุงเทพมหานครและ 2) เพื่อศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลผลกระทบต่อประสิทธิผลในการท างาน นโยบาย
ป้องกนัอคัคีภยั ในอาคารไปปฏิบติัได้แก่ ความชดัเจนของนโยบาย การติดตามก ากบัดูแล  ความ
เพียงพอดา้นงบประมาณ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรความ ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารการศึกษาคร้ังน้ีใชส้ านกังานเขต   

กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2558) ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการป้องและระงบัการ
เกิดอคัคีภยั จึงได้จดัท าแผนป้องกันและระงบัอคัคีภยัของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภยัอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เม่ือเกิดอคัคีภยัและเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและลดความเส่ียงต่ออคัคีภยัท่ีอาจเกิดข้ึนเพื่อท่ีจะสามารถ
ปฏิบติัตามแบบแผนป้องกนัและระงับอคัคีภยัได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับสถานการณ์
อคัคีภยัท่ีจะเกิดข้ึนได ้

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ำกัด  ท่ีอยู่: 115/3-4ซอย หมู่บ้ำนพระป่ิน 3 ซอย 4 
ต ำบล บำงม่วง อ ำเภอ บำงใหญ่ จงัหวดันนทบุรี 11140โทรศพัท์: 02-075-4551   โทรสำร: 
02-075-4551 กำรเดินทำง- รถเมลผ์ำ่นหนำ้ ซอย กนัตนำ สำย 680 127 516 จำกหนำ้ปำกซอย
กนัตนำ ถึงบริษทัประมำณ 700 เมตร 

         
รูปภำพท่ี 3.1 ภำพแสดงแผนท่ีบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ำกดั 

 

 
รูปภำพท่ี 3.2 ภำพแสดงหนำ้บริษทัเออีซี อีเล็ค ทรอนิคส์ จ  ำกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการขององค์กร 
บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ำกัด จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกันเม่ือปี พ.ศ. 2560 เพื่อ

ประกอบธุรกิจสมำร์ทโฟน อุปกรณ์เสริมส ำหรับสำมำร์ทโฟน ซอฟต์แวร์ และพร้อมให้บริกำร
ออนไลน์ บริษทั Vivo ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2009 ไดมี้กำรขยำยตลำดไปยงัอินเดียและเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตอ้ยำ่งรวดเร็ว 

ปัจจุบัน vivo มุ่งเน้นคุณภำพเสียงท่ีดีเยี่ยมและกำรถ่ำยภำพท่ีสุดยอดด้วยเทคโนโลยี 
cutting-edge และพฒันำออกแบบผลิตภณัฑ ์ซอฟตแ์วร์ และพร้อมใหบ้ริกำรออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพท่ี 3.3 ภำพแสดงผลิตภณัฑ์ สมำร์ทโฟน ซอฟตแ์วร์ 

 
รูปภำพท่ี 3.4 รูปแบบกำรจดัองคก์ำรและกำรบริหำรขององคก์ร 

ผูบ้ริหำร

แผนกฝ่ำยบุคคล

นกัศึกษำฝึกงำน

แผนกบญัชี แผนกกำรตลำด แผนกคลงัสินคำ้
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3.4ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษำปฏิบติังำนในต ำแหน่ง Pc service และ ฝ่ำยบุคคลซ่ึงจะท ำงำนท่ีไดรั้บมอบหมำย
จำกพนกังำนท่ีปรึกษำ เช่น ตรวจเช็คบตัรตอกพนกังำน จดัเรียงเอกสำรใบสมคัร หำบุคคลำกรท่ี
เหมำะสมมำกท่ีสุด กับต ำแหน่งงำนแต่ละแผนกตำมท่ีบริษัทต้องกำร สรุปเงินเดือนและค่ำ
คอมมิชชัน่ เช็คจ ำนวนพนกังำนในบริษทัเรียนรู้กำรเทรนงำนให้กบั PC ฝ่ำยขำยให้มีประสิทธิภำพ 
มีควำมรู้และช ำนำญด้ำนในกำรขำยและเรียนรู้เก่ียวกับตัวสินค้ำใหม่ๆเข้ำมำกำรค ำนวณค่ำ
คอมมิชชัน่ เช็ค กำรเช็คและตรวจสอบ วนั/เดือน/ปี และช่ือ  ลูกค้ำในใบก ำกบัภำษีให้ถูกตอ้งและ
ขอ้มูลต่ำง ท ำบอร์ดประชำสัมพนัธ์และท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ออกบูธท ำบูธ จดังำน Event เปิดตวั
สมำร์ทโฟนรุ่นใหม่ เป็นตน้  
3.5ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณอญัชลี  จนัตรี  ต ำแหน่ง ผูจ้ดักำรแผนกบุคคล บริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ำกดั  
3.6ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

3.6.1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนวนัท่ี 14 พฤษภำคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม 
2561 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 

3.6.2 วนัเวลำในกำรปฏิบติัสหกิจ วนัจนัทร์-เสำร์ เวลำ 9:00 - 18:00 น.  
3.7ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

ผูจ้ดัท ำไดด้ ำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไปน้ี 
    3.7.1 รวบรวมขอ้มูลและรำยละเอียดของกำรด ำเนินงำนใน Pc service และแผนกบุคคล 
    3.7.2 วเิครำะห์ขอ้มูลเพื่อเลือกหวัขอ้ในกำรท ำโครงงำนและน ำเสนออำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
    3.7.3 ปรึกษำและรับค ำแนะน ำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำและพนกังำน

พี่เล้ียง 

    3.7.4 รวบรวมข้อมลูและออกแบบโครงงาน 

    3.7.5 การด าเนินการตามขัน้ตอนและการท าโครงงานท่ีได้วางแผนไว้ 
    3.7.6 ติดตามสรุปและประเมินผลโครงงาน 

    3.7.7 จัดท าเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
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ตาราง3.1ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 
1.รวบรวมข้อมลู 

2.วิเคราะห์ข้อมลู 

3.ปรึกษาอาจารย์และพี่เลีย้ง 
4.ออกแบบโครงงาน 

5.ด าเนินการตามแผนงาน 

6.สรุปและประเมินผล 

7.จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

 

    

 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-คอมพิวเตอร์ 
-เคร่ืองมือส านักงาน เช่น กรรไกร, กระดาษ 

-สมดุจดบันทึก, ปากกา,ยางลบ,ดินสอ 

-เคร่ืองถ่ายเอกสาร, แมก็ เยบ็กระดาษ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงาน 

 
การรายงานผลการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานประชาสัมพนัธ์ความ

ปลอดภยัของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั ดว้ยวิธีการดบัเพลิง อธิบายผลการด าเนินงานเป็น 
3ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 การเทรนฝึกอบรมการสาธิตวิธีใชถ้งัดบัเพลิงและระงบัการเกิดอคัคีภยัของบริษทั เออี
ซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

4.2 การให้ความรู้จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัดว้ยวิธีการดบัเพลิงของบริษทั 
เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

4.3 การพฒันาปรับเปล่ียนป้ายรูปแบบใหม่ภายในบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 
4.1 การเทรนฝึกอบรมวิธีใช้ถังดับเพลิงและป้องกันการเกิดอัคคีภัยของบริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ 
จ ากดั 

บริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั ตะหนกัถึงความส าคญัท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงโทษของอคัคีภยั
จึงมีความจ าเป็นตอ้งรับรู้ถึงผลกระทบของการเกิดอคัคีภยัต่อความปลอดภยัของพนกังานและลด
ความสูญเสียของสินคา้ในโรงงานจึงมีนโยบายการเทรนฝึกอบรมการให้ความรู้และวิธีใชอุ้ปกรณ์
ถงัดบัเพลิงและวิธีการปฏิบติัตนเม่ือเกิดเพลิงไหมภ้ายในโรงงานเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจให้
พนกังาน 

 
 

4.1 รูปภาพวธีิการเทรนสาธิตการดบัเพลิงไหม ้
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4.2 รูปภาพวธีิการเทรนสาธิตการดบัเพลิงไหม ้

 

 
 

4.3 รูปภาพวธีิการเทรนสาธิตการดบัเพลิงไหม ้
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4.4 รูปภาพการอบรมวธีิใชว้างถงัดบัเพลิงลงบนพื้นท าการดึงสายท่ีเก็บออกมา 

 
 

4.5 รูปภาพการอบรมวธีิใชถ้งัดบัเพลิงปลดสายสลกัท่ีถงัแลว้จบับริเวณสายฉีด 
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4.6 รูปภาพการอบรมวธีิการใชถ้งัดบัเพลิงดึงกดคนับีบดา้นบนเคร่ือง 
 

 
4.7 รูปภาพการอบรมวธีิการใชถ้งัดบัเพลิงส่ายหวัฉีดจากซา้ยไปขวาส่ายไปทัว่บริเวณไฟ 
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4.2 การให้ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิงของบริษัท เออีซี อีเล็ค
ทรอนิคส์ จ ากดั 

บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดัตอ้งการให้พนกังานในโรงงานไดท้ราบวิธีการเอาตวั
รอดจากการเกิดอคัคีภยัและเร่ืองของไฟจึงไดมี้การจดัท าบอร์ดประชาสัมพนัธ์การปฏิบติัตนเม่ือเกิด
เพลิงไหม้เพื่อให้พนักงานมีทัศนคติ มีความรู้และทกัษะเพิ่มข้ึน ให้สอดคล้องกับบริษัทตามท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 

 
 

4.8 รูปภาพกิจกรรมจดับอร์ดใหค้วามรู้เก่ียวกบัอคัคีภยั 
 

 
 

4.9 รูปภาพกิจกรรมการจดับอร์ดใหค้วามรู้เก่ียวกบัอคัคีภยั
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4.3 การพฒันาปรับปรุงเปลีย่นป้ายรูปแบบใหม่ภายในบริษัท เออซีี อเีลค็ทรอนิคส์ จ ากดั 

บริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั มีความประสงคต์อ้งการพฒันาปรับปรุงป้ายกิจกรรม
ในบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั เพื่อให้ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้พนกังานในการท างาน
การจดัท าบอร์ดกิจกรรมต่างๆจดัอีเวน้ท์ออกบูทและการร่วมเล่นกิจกรรมภายในโรงงานโดย
สอดแทรกความรู้ผา่นกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 

 
 

 
 

4.10 รูปภาพกิจกรรมของพนกังานไปจดัสัมมนาบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากดั 
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4.11 รูปภาพติดป้ายโลโกสิ้นคา้ของบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากดั 

 
4.12 รูปภาพบริเวณติดป้ายโลโกสิ้นคา้ของบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั
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4.13 รูปภาพจดัท าบอร์ดตารางวนัหยดุของบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

 
 

 
 
 

4.14 รูปภาพจดัท าบอร์ดแผนท่ีประเทศไทย 
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4.15 รูปภาพจดัท าบอร์ดแผนท่ีประเทศไทย 
 

 
 

4.16 รูปภาพจดัอีเวน้ทอ์อกบูทหนา้ร้านของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 
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4.17 รูปภาพออกบูทแจง้โปรโมชัน่สินคา้ของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากดั 

 

 
 

4.18 รูปภาพส ารวจความเรียบร้อยของพนกังานขาย 
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4.19 รูปภาพส ารวจการแต่งกายใหถู้กตอ้งของพนกังานขายบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

 

 
 

4.20 รูปภาพการปรับปรุงติดป้ายใหม่ของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 
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4.21 รูปภาพกิจกรรมโปรโมชัน่วนัแม่ของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

 

 
 

4.22 รูปภาพการท างานในแผนกบุคคลของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั
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4.23 รูปภาพการท างานในแผนกบุคคลของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

 

 
4.24 รูปภาพจดัท าบอร์ดแผนผงัองคก์รของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 

 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง โครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัของบริษทั เออีซี อีเล็ค

ทรอนิคส์ จ  ากดั ดว้ยวธีิการดบัเพลิงโดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1)เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหก้บัพนกังานของบริษทัเออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั 
2)เพื่อใหเ้กิดทกัษะ ในการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั เป็นโรงงานท่ีสต็อกสินคา้และประกอบธุรกิจสมาร์ท
โฟน อุปกรณ์เสริมส าหรับสมาร์ทโฟน ซอฟแวร์และพร้อมใหบ้ริการออนไลน์รวดเร็วมีพนกังานใน
โรงงาน16 คน บริษทัไดมี้นโยบายป้องกนัและระงบัการเกิดอคัคีไฟและผลกระทบภายในบริษทั เออี
ซี อีเล็คทรอนิคส์ จ  ากดั เพื่อความปลอดภยัของพนกังานและลดการสูญเสียสินคา้ในโรงงาน 

ดังนั้นผูจ้ดัท าจึงได้จดัท าโครงงานจดักิจกรรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับโทษของการเกิด
อคัคีภยัเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบริษทั ดว้ยการจดักิจกรรมดงัน้ี 1)การเทรนฝึกอบรมวธีิใช้
อุปกรณ์การดบัเพลิง 2)การจดัท าบอร์ดใหค้วามรู้วธีิปฏิบติัตนเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมเ้พื่อให้พนกังาน
เกิดทกัษะ ความรู้ และวธีิเอาตวัรอดได ้

5.1.1 ผลทีไ่ด้รับจากโครงงานสหกจิศึกษา 
1) พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบของการเกิดอคัคีภยัและวิธีปฏิบติัตนเม่ือเกิดเพลิง

ไหม ้
2) การจดักิจกรรมต่างๆและประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัอคัคีภยัเรียนรู้ถึงวิธีใช้

อุปกรณ์การดบัเพลิง 
3) ท าให้เกิดการพฒันามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์

แสดงถึงผลงานผูจ้ดัท าโครงงาน 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

การจดักิจกรรมการอบรมความรู้เก่ียวกบัการเกิดอคัคีภยัและการใช้อุปกรณ์การ
ดบัเพลิงพนักงานไม่ค่อยความใส่ใจเท่าไหร่ เน่ืองจากกิจกรรมอบรมพนกังานมาไม่ครบตรงกบั
วนัหยดุพกัผอ่นของพนกังานบางคน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 
ผูจ้ดัท าควรมีการวางแผนในเร่ืองของการจดัสรรเวลานดัหมายการอบรมและเตรียม

ความพร้อมมากกวา่น้ีในการอบรมจดักิจกรรมการใหค้วามรู้เก่ียวกบัอคัคีภยัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการท างานก่อนเขา้สู่การท างานจริง 
2) นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้ในการท างานจริง ฝึกการท างานร่วมกบัคน

อ่ืนมีความขยนัท าต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึนฝึกความกระตือรือร้นและการใชไ้หวพริบการ
พฒันาตนเองฝึกความอดทนต่อสถานการณ์ท่ีบีบบงัคบั 

3) ไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการท างานในส่วนต่างๆการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายท า
ใหท้ราบถึงการท างานในฝ่ายอ่ืนๆ ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีความส าคญัของการท างาน 

4) ไดเ้ห็นถึงบรรยากาศในการท างานจริงและเห็นภาพรวมขององคก์ร 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

1) นกัศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริงจ าเป็นตอ้งศึกษาใชเ้วลาใน
ปรับตวัในการปฏิบติังาน 

2) การปฏิบติังานจริงมีเคร่ืองมือใชใ้นการปฏิบติังานหลายอย่างเช่นเคร่ืองถ่าย
เอกสารอาจจะเกิดการล่าชา้และขอ้ผดิพลาดไดง่้าย 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรหาขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์รก่อนจะเขา้ไปปฏิบติังานจริงและการเตรียมความ

พร้อมเขา้สู่การปฏิบติังานจริง 
2) นักศึกษาควรเรียนรู้และศึกษากฎระเบียบขององค์กรเตรียมความพร้อม

ฝึกงานในดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นเช่น ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การส่ือสารท่ีดี เป็นตน้ 
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โครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภัยของ 
บริษัท เออซีี อเีลค็ทรอนิคส์ จ ากดั ด้วยวธีิการดับเพลงิ 

Fire Fighting Safety notice of AEC Electronics Co., Ltd. 
นางสาวเกศดาพร เกาวจิิตร 

ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม.10160 

Email:baewbaew001@gmail.com 
บทคดัย่อ 

บริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากดั   เป็นโรงงาน
สต็อกสินคา้และประกอบธุรกิจสมาร์ทโฟนในการสต็อก
สินคา้จะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในดา้นอคัคีภยั ดงันั้น 
ผูจ้ ัดท าไดจ้ัดท าโครงงานประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยั
ของ บริษทั เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดัโดยมีวตัถุประสงค ์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กบัพนกังานของบริษทั เออีซี อีเล็ค
ทรอนิคส์ จ ากัด เ พ่ือให้เ กิดทักษะในการใช้อุปกรณ์
ดบัเพลิงการจดัท าโครงงานประชาสมัพนัธ์ความปลอดภยั
ด้วยวิธีการดับเพลิงมีวิ ธีการจัดท าดัง น้ี   1)จัดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ความปลอดภยัดว้ยวธีิการดบัเพลิง   2)การ
เทรนฝึกอบรมการสาธิตวิธีใช้ถงัดับเพลิงและระงับการ
เกิดอคัคีภยั ในการจัดท าโครงงานประชาสัมพนัธ์ความ
ปลอดภยัดว้ยวิธีการดับเพลิงน้ีได้บรรลุวตัถุประสงค์คือ
การท่ีพนักงานได้ความรู้และได้รับประสบการณ์ในการ
ดับเพลิงและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงงานน้ีคือ
สถานท่ีฝึกปฏิบัติควรกวา้งขวางกว่าน้ี จะได้ด าเนินการ
ปฏิบติัไดส้ะดวก 
ค าส าคญั: การประชาสัมพนัธ์ความปลอดภยัด้วยวิธีการ
ดบัเพลิง/บริษทั เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดั 
Abstract 

AEC electronics co., Ltd. has factories and 

warehouses of smartphones. The company realized that 

when operating warehouses and factories, workplace 

safety is crucial. One of many accidents that cause the most 

damage to the company is fire accidents. The creator aims 

to inform fire related workplace safety policy of the 

employees with education needed to deal with fire related 

accident by using these following steps. 1) Create a notice 

board which inform on how to put out fires and how to 

prevent any fire related accident. 2)  Organized an 

employee training by invite professional fire fighters to 

come in and educate the employees. The project is aligned 

with the company workplace safety policy and was 
accomplished successfully. 

Keywords:Fire Fighting Safety notice/AEC Electronics 
Co., Ltd. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กบัพนักงานของบริษทั 
เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดั 

2เพ่ือใหเ้กิดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง 

ขอบเขตของโครงงาน 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
อุปกรณ์การดบัเพลิง 

1.2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตวัเม่ือเกิดเพลิงไหม ้

2.ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

คือ ระยะในการศึกษาท่ีบริษทั เออีซี อี
เล็คทรอนิคส์ จ ากดั ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่วนันท่ี 
14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31สิงหาคม 2561  

3.ขอบเขตดา้นประชากร 



 

ประชากรท่ีใชก้ารศึกษาเป็นพนกังาน
บริษทั เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดั จ านวน16 คน 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ได้รับความรู้ในเร่ืองการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อคัคีภยั 

2.เกิดทกัษะในการใชอุ้ปกรณ์ 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.การเทรนฝึกอบรมการสาธิตวิธีใชถ้งัดบัเพลิง
และระงบัการเกิดอคัคีภยัของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ 
จ ากดั 

2.การให้ความรู้จัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ความ
ปลอดภยัดว้ยวิธีการดบัเพลิงของบริษทั เออีซี อีเล็คทรอ
นิคส์ จ ากดั 

3.การพฒันาปรับเปล่ียนป้ายรูปแบบใหม่ภายใน
บริษทั เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดั 

สรุปผลโครงงาน 

บริษทั เออีซี อีเลค็ทรอนิคส์ จ ากดั เป็นโรงงานท่ี
สต็อกสินคา้และประกอบธุรกิจสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เสริม
ส าหรับสมาร์ทโฟน ซอฟแวร์และพร้อมให้บริการ
ออนไลน์รวดเร็วมีพนกังานในโรงงาน16 คน บริษทัมีนโน
บายป้องกันและระงับการเกิดอัคคีไฟและผลกระทบ
ภายในบริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จ ากัด เ พ่ือความ
ปลอดภยัของพนกังานและลดการสูญเสียสินคา้ในโรงงาน 

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงได้จัดท าโครงงานจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ความรู้เ ก่ียวกับทาของการเกิดอัคคีภัยเ พ่ือให้
สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั ดว้ยการจดักิจกรรมดงัน้ี การ
เทรนฝึกอบรมวธีิใชอุ้ปกรณ์การดบัเพลิง  การจดัท าบอร์ด
ให้ความรู้วิ ธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุ เพลิงไหม้เ พ่ือให้
พนกังานเกิดทกัษะ ความรู้และวธีิเอาตวัรอดได ้

ผลทีไ่ด้รับจากโครงงานสหกจิศึกษา 

1.พนกังานมีความรู้ถึงผลกระทบของการเกิดอคัคีภยัและ
วธีิปฏิบติัตนเม่ือเกิดเพลิงไหม ้

2.การจัดกิจกรรมต่างๆและประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้เก่ียวกบัอคัคีภยัเรียนรู้ถึงวธีิใชอุ้ปกรณ์การดบัเพลิง 

3.ท าใหเ้กิดการพฒันามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการจัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์แสดงถึงผลงานผูจ้ ัดท า
โครงงาน 

ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

การจดักิจกรรมการอบรมความรู้เก่ียวกบัการเกิด
อคัคีภยัและการเกิดอคัคีภยัและการใชอุ้ปกรณ์การดบัเพลิง
พนักงานไม่ค่อยความใส่ใจเท่าไหร่ เน่ืองจากกิจกรรม
อบรมพนักงานมาไม่ครบตรงกับวนัหยุดพักผ่อนของ
พนกังานบางคน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

ผูจ้ดัท าควรมีการวางแผนในเร่ืองของการจดัสรร
เวลานัดหมายการอบรมและเตรียมความพร้อมมากกว่าน้ี
ในการอบรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับอคัคีภัย
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางแก่ผู้อ่ืน 

ผูจ้ดัท าควรมีการวางแผนในเร่ืองของการจดัสรร
เวลานัดหมายการอบรมและเตรียมความพร้อมมากกว่าน้ี
ในการอบรมจัดกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับอคัคีภัย
เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ 

สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.นักศึกษาไดป้ระสบการณ์จากการท างานก่อน
เขา้สู่การท างานจริง 

2.นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้ในการท างาน
จริง ฝึกการท างานร่วมกับคนอ่ืนมีความรับผิดชอบต่อ
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายมากข้ึนฝึกความกระตือรือร้นและ
การใช้ไหวพริบการพัฒนาตนเองฝึกความอดทนต่อ
สถานการณ์ท่ีบีบบงัคบั 



 

3.ไดเ้รียนรู้กระบวนการท างานในส่วนต่างๆการ
ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายท าให้ทราบถึงการท างานในฝ่าย
อ่ืนๆ ไดท้ราบถึงหนา้ท่ีความส าคญัของการท างาน 

4.ไดเ้ห็นภาพบรรยากาศในการท างานจริงและ
เห็นภาพรวมขององคก์ร 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
จ าเป็นตอ้งศึกษาใชเ้วลาในการปรับตวัในการปฏิบติังาน 

2.การปฏิบัติงานจริงมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ปฏิบติังานหลายอยา่งเช่นเคร่ืองถ่ายเอกสารอาจจะเกิดการ
ล่าชา้และขอ้ผิดพลาดไดง่้าย 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรหาข้อมูลเก่ียวกับองค์กรก่อนจะเข้าไป
ปฏิบัติงานจริงและการเตรียมความพร้อมเข้า สู่การ
ปฏิบติังานจริง 

2.นักศึกษาควรเรียนรู้และศึกษากฎระเบียบ
ขององคก์รเตรียมความพร้อมฝึกงานในดา้นต่างๆท่ีจ าเป็น
เช่น ทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การส่ือสาร
ท่ีดี เป็นตน้ 
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