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บทคัดย่ อ
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัดเป็ นโรงงานสต็อกสิ นค้าและประกอบธุ รกิ จสมาร์ ท
โฟนในการสต็อ กสิ นค้า จะต้อ งค านึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ในด้า นอัค คี ภยั ดัง นั้น ผู จ้ ดั ท าได้จดั ท า
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อุปกรณ์ดบั เพลิงการจัดทาโครงงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิงมีวิธีการจัดทา
ดังนี้ 1)จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิ ง2)การเทรนฝึ กอบรมการสาธิ ต
วิธีใช้ถงั ดับเพลิงและระงับการเกิดอัคคีภยั ในการจัดทาโครงงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วย
วิธีการดับเพลิ งนี้ ได้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์คือการที่พนักงานได้ความรู ้ และได้รับประสบการณ์ ในการ
ดับเพลิ งและข้อเสนอแนะในการจัดทาโครงงานนี้ คือสถานที่ฝึกปฏิ บตั ิควรกว้างขวางกว่านี้ จะได้
ดาเนินการปฏิบตั ิได้สะดวก
คาสาคัญ:การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิง/บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอ
นิคส์ จากัด
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บทที่ 1
บทนำ
1.1ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
อัคคีภยั เป็ นสาธารณะภัยประเภทหนึ่ ง สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่ งสามารถหลีกเลี่ ยง
ได้จากความไม่ประมาทแต่ถา้ เกิ ดความประมาทก็จะทาให้เกิ ดอัคคีภยั โดยจะนามาซึ่ งสร้างความ
สู ญเสี ยต่อประเทศชาติเป็ นอย่างมากสร้ างความเสี ยหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ ยง
อุบตั ิภยั ที่เกิดจากอัคคีภยั ปั จจุบนั บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัด ได้มีนโยบาย ป้ องกันการเกิ ด
อัคคีภยั ภายในโรงงานและความปลอดภัยของพนักงานภายในอาคารซึ่ งมีพนักงานทั้งหมดจานวน
16 คน
ประเทศไทยพยายามจะพัฒ นากฎหมายอาคารและมาตรฐานด้า นความปลอดภัย อย่า ง
ต่อเนื่ องมาเพื่ อให้เกิ ดความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พย์สิ น(กรมโรงงานอุ ตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม:ออนไลน์สืบค้น21/7/2561)
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั พนักงานของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
1.2.2 เพื่อให้เกิดทักษะ ในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.3.1.1 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การดับเพลิง
1.3.1.2 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดเพลิงไหม้
1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาที่บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัดระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31สิ งหาคม 2561
1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอ
นิคส์ จากัด จานวน 16 คน
1.4 ประโยชนทีไ่ ด้ รับ
1.4.1 ได้รับความรู ้ในเรื่ องการใช้อุปกรณ์ ป้ องกันอัคคีภยั
1.4.2 เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์

บทที2่
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผู้จัดทาได้ ทาการศึกษาค้ นคว้ าแนวคิด ทฤษฎีตรวจเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.1 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์การดับเพลิง
2.2 การปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดเพลิงไหม้
2.3 เอกสารที่อา้ งอิง
2.1 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับอุปกรณ์ การดับเพลิง
ส่ วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สานักเลขานุกรมการ(ออนไลน์สืบค้น31/07/61)กล่าวว่า
ประเภทของถังดับเพลิงซึ่งมี 4 ประเภทคือ
1.ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
2.ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
3.ถังดับเพลิงชนิดBF2000
4.ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟม มีภาพประกอบดังต่อไปนี้

รู ปภาพที่2.1ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
ถัง ดับเพลิ งชนิ ดผงแห้งเป็ นถังสี แดง ภายในจะมี ผ งเคมี แห้ง และก๊ า ซไนโตรเจน
น้ ายาที่ฉีดออกมาจะเป็ นฝุ่ นละออง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกชนิดและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ไม่อนั ตรายต่อสิ่ งมีชีวิต เหมาะใช้ในสถานที่โล่งแจ้งเช่ น บ้าน โรงเรี ยน มีลกั ษณะขนาดให้
เลือกคือ 5 ปอนด์ , 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
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รู ปภาพที่2.2ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ถังดับเพลิ งชนิ ดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ เป็ นถังดับเพลิ งชนิ ด co2 เป็ นถังสี แดง
น้ ายาดับเพลิงเป็ นน้ าแข็งแห้ง บรรจุในถังแรงดันสู ง มีกรวยฉี ด เวลาฉี ดจะมีน้ ายาออกมาเป็ น
หมอกหิ มะ ที่สามารถไล่ความร้อนและออกซิ เจนใช้กบั ไฟชนิดB และ C

รู ปภาพที่2.3ถังดับเพลิงชนิดBF2000
เป็ นถังดับเพลิงประเภท BF 2000 บรรจุอยู่ในถังสี เขียว เป็ นน้ ายาที่เป็ นสารละเหย
สารดับ เพลิ ง ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อม ใช้ดับ ไฟประเภท A B Cและ E ไม่ ท าลาย
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ สามารถใช้ ดับ เพลิ ง ได้ห ลายครั้ ง เหมาะใช้ ก ับ สถานที่ ที่ ใ ช้อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เรื อและเครื่ องบิน เป็ นต้น
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รู ปภาพที่2.4ถังดับเพลิงชนิดน้ ายาโฟม
มีการบรรจุในถังสแตนเลส ภายในมี น้ ายาโฟมมี แรงดันสู ง มีการยิง โฟม ผ่านหัวบัวพ่น
ออกมาให้เป็ นฟองกระจายๆ ลดความร้อน สามารถดับไฟชนิด A B เหมาะใช้สาหรับบ้านพัก อาศัย
ปั๊ มน้ ามันสามารถใช้ในการดับเพลิงไฟที่เกิดจากน้ ามันได้
การเลือกใช้ถงั ดับเพลิง และการบารุ งรักษาอุปกรณ์ ดบั เพลิ ง มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั
(2549)กล่าวว่า
1.เครื่ องดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ เข็มจะชี้ที่ช่องสี เขียว
2.ตรวจเช็คสภาพของถังดับเพลิงต้องไม่บุบบวมและไม่มีสนิ มขึ้นรวมถึงสายฉี ดเป็ นประจา
ทุกเดือน
3.อายุการใช้งานถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งถังสี แดงใช้งานได้ไม่เกิน5ปี หากเปิ ดใช้งานแล้ว
ต้องนาไปเติมสารเคมีใหม่ทุกครั้ง
2.2 การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้
คู่มือการอพยพหนี ไฟหอสมุ ดและคลังความรู ้ มหาวิทยาลัยมหิ ดล(2556)ได้กล่ าวถึ งการ
ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ควรปฏิบตั ิดงั นี้
1.1ตั้งสติ ไม่ตื่นตระหนกและ ตะโกนบอกว่าไฟไหม้หรื อกดสัญญาณเตือนให้ผอู ้ ื่น
ทราบ จากนั้นโทรศัพท์แจ้งเหตุดบั เพลิง
1.2ลองใช้มือจับที่ลูกบิดประตูวา่ มีความร้อนมากน้อยแค่ไหน หากมีความร้อนสู ง
แสดงว่ามีเพลิงไหม้บริ เวณใกล้เคียงห้ามเปิ ดประตูแต่ถา้ ลูกบิดไม่ร้อน ให้เปิ ดประตูอย่างช้าๆ ให้กม้
ตัวลงที่ต่าเมื่อเจอควันไฟแล้วเดินไปตามเส้นทางหนีไฟ
1.3ห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีไฟและไม่ควรไปในพื้นที่จุดอับของตึก

5

1.4ไม่ ควรสู ดดมควันไฟให้ใ ช้ผ า้ ชุ บน้ า ปิ ดจมู กและปากเพื่ อป้ องกันการ
หมดสติและเสี ยชีวติ ลงได้
1.5เมื่อออกจากที่เกิดเหตุแล้วไปที่จุดรวมที่ปลอดภัย
2.3 วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
ดิชา คงศรี ( 2544 ) บทคัดย่อได้ทาการศึกษาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของการนานโยบายการ
ป้ อ งกัน อัค คี ภ ัย ในอาคารไปปฏิ บ ัติ :ศึ ก ษาเฉพาะกรณี ก รุ ง เทพมหานคร การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ 2 ประการ คื อ1) เพื่ อ ประเมิ น อัคคี ภ ัย ใน อาคารไปปฏิ บ ัติ โดยศึ ก ษาเฉพาะกรณี
กรุ งเทพมหานครและ 2) เพื่อศึกษา ปั จจัยที่มีผลผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการทางาน นโยบาย
ป้ องกันอัคคี ภยั ในอาคารไปปฏิ บตั ิ ได้แก่ ความชัดเจนของนโยบาย การติ ดตามกากับดู แล ความ
เพียงพอด้านงบประมาณ ปริ มาณและคุณภาพของบุคลากรความ ร่ วมมือจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง
และประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสารการศึกษาครั้งนี้ใช้สานักงานเขต
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2558) ได้เล็งเห็นความสาคัญในการป้ องและระงับการ
เกิ ดอัค คี ภยั จึ งได้จดั ทาแผนป้ องกันและระงับ อัค คี ภยั ของกรมป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย อย่า ง
ต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกปี เพื่อเตรี ยมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ เมื่อเกิ ดอัคคีภยั และเป็ นแนวทางใน
การเตรี ยมความพร้ อมในการป้ องกันและลดความเสี่ ยงต่ออัคคี ภยั ที่ อาจเกิ ดขึ้ นเพื่อที่ จะสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ตามแบบแผนป้ องกันและระงับอัค คี ภยั ได้อย่า งถู กต้องและมี ความพร้ อมรั บ สถานการณ์
อัคคีภยั ที่จะเกิดขึ้นได้

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เออี ซี อี เล็ค ทรอนิ คส์ จำกัด ที่ อยู่: 115/3-4ซอย หมู่บ ้ำนพระปิ่ น 3 ซอย 4
ตำบล บำงม่วง อำเภอ บำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140โทรศัพท์: 02-075-4551 โทรสำร:
02-075-4551 กำรเดินทำง- รถเมล์ผำ่ นหน้ำ ซอย กันตนำ สำย 680 127 516 จำกหน้ำปำกซอย
กันตนำ ถึงบริ ษทั ประมำณ 700 เมตร

รู ปภำพที่ 3.1 ภำพแสดงแผนที่บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด

รู ปภำพที่ 3.2 ภำพแสดงหน้ำบริ ษทั เออีซี อีเล็ค ทรอนิคส์ จำกัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการขององค์ กร
บริ ษ ัท เออี ซี อี เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ จ ำกัด จดทะเบี ย นเป็ นบริ ษ ทั จำกันเมื่ อ ปี พ.ศ. 2560 เพื่ อ
ประกอบธุ รกิ จสมำร์ ทโฟน อุปกรณ์ เสริ มสำหรับสำมำร์ ทโฟน ซอฟต์แวร์ และพร้ อมให้บริ กำร
ออนไลน์ บริ ษทั Vivo ก่ อตั้งขึ้นเมื่อปี 2009 ได้มีกำรขยำยตลำดไปยังอินเดี ยและเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้อย่ำงรวดเร็ ว
ปั จ จุ บ ัน vivo มุ่ ง เน้น คุ ณ ภำพเสี ย งที่ ดี เ ยี่ ย มและกำรถ่ ำ ยภำพที่ สุ ด ยอดด้ว ยเทคโนโลยี
cutting-edge และพัฒนำออกแบบผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และพร้อมให้บริ กำรออนไลน์

รู ปภำพที่ 3.3 ภำพแสดงผลิตภัณฑ์ สมำร์ทโฟน ซอฟต์แวร์

ผูบ้ ริ หำร

แผนกฝ่ ำยบุคคล

แผนกบัญชี

แผนกกำรตลำด

แผนกคลังสิ นค้ำ

นักศึกษำฝึ กงำน

รู ปภำพที่ 3.4 รู ปแบบกำรจัดองค์กำรและกำรบริ หำรขององค์กร
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3.4ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ง Pc service และ ฝ่ ำยบุคคลซึ่ งจะทำงำนที่ได้รับมอบหมำย
จำกพนักงำนที่ปรึ กษำ เช่ น ตรวจเช็คบัตรตอกพนักงำน จัดเรี ยงเอกสำรใบสมัคร หำบุคคลำกรที่
เหมำะสมมำกที่ สุ ด กับ ต ำแหน่ ง งำนแต่ ล ะแผนกตำมที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งกำร สรุ ป เงิ น เดื อ นและค่ ำ
คอมมิชชัน่ เช็คจำนวนพนักงำนในบริ ษทั เรี ยนรู ้กำรเทรนงำนให้กบั PC ฝ่ ำยขำยให้มีประสิ ทธิ ภำพ
มี ค วำมรู ้ แ ละช ำนำญด้ำ นในกำรขำยและเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ ตัว สิ น ค้ำ ใหม่ ๆ เข้ำ มำกำรค ำนวณค่ ำ
คอมมิชชัน่ เช็ค กำรเช็คและตรวจสอบ วัน/เดือน/ปี และชื่อ ลูกค้ำในใบกำกับภำษีให้ถูกต้องและ
ข้อมู ล ต่ ำง ท ำบอร์ ดประชำสั ม พันธ์ และทำกิ จกรรมต่ ำ ง ๆ ออกบู ธ ท ำบู ธ จัดงำน Event เปิ ดตัว
สมำร์ ทโฟนรุ่ นใหม่ เป็ นต้น
3.5ชื่ อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณอัญชลี จันตรี ตำแหน่ง ผูจ้ ดั กำรแผนกบุคคล บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จำกัด
3.6ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
3.6.1 ระยะเวลำในกำรดำเนิ นงำนวันที่ 14 พฤษภำคม 2561 ถึ งวันที่ 31 สิ งหำคม
2561 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์
3.6.2 วันเวลำในกำรปฏิบตั ิสหกิจ วันจันทร์ -เสำร์ เวลำ 9:00 - 18:00 น.
3.7ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทำได้ดำเนินงำนตำมขั้นตอนต่อไปนี้
3.7.1 รวบรวมข้อมูลและรำยละเอียดของกำรดำเนินงำนใน Pc service และแผนกบุคคล
3.7.2 วิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อเลือกหัวข้อในกำรทำโครงงำนและนำเสนออำจำรย์ที่ปรึ กษำ
3.7.3 ปรึ กษำและรับคำแนะนำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรย์ที่ ปรึ กษำและพนักงำน
พี่เลี้ยง
3.7.4 รวบรวมข้ อมูลและออกแบบโครงงาน
3.7.5 การดาเนินการตามขัน้ ตอนและการทาโครงงานที่ได้ วางแผนไว้
3.7.6 ติดตามสรุ ปและประเมินผลโครงงาน
3.7.7 จัดทาเล่ มโครงงานฉบับสมบูรณ์
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ตาราง3.1ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
พ.ค.61
มิ.ย.61
1.รวบรวมข้ อมูล
2.วิเคราะห์ ข้อมูล
3.ปรึ กษาอาจารย์ และพี่เลีย้ ง
4.ออกแบบโครงงาน
5.ดาเนินการตามแผนงาน
6.สรุ ปและประเมินผล
7.จัดทารู ปเล่ มฉบับสมบูรณ์

3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
-คอมพิวเตอร์
-เครื่ องมือสานักงาน เช่ น กรรไกร, กระดาษ
-สมุดจดบันทึก, ปากกา,ยางลบ,ดินสอ
-เครื่ องถ่ ายเอกสาร, แม็ก เย็บกระดาษ

ก.ค.61

ส.ค.61

บทที4่
ผลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการดาเนิ นงานโครงการสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงงานประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด ด้วยวิธีการดับเพลิง อธิ บายผลการดาเนิ นงานเป็ น
3ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การเทรนฝึ กอบรมการสาธิ ตวิธีใช้ถงั ดับเพลิงและระงับการเกิดอัคคีภยั ของบริ ษทั เออี
ซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
4.2 การให้ความรู ้จดั บอร์ ดประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิงของบริ ษทั
เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
4.3 การพัฒนาปรับเปลี่ยนป้ายรู ปแบบใหม่ภายในบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
4.1 การเทรนฝึ กอบรมวิธีใช้ ถังดับเพลิงและป้ องกัน การเกิดอัคคีภัยของบริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์
จากัด
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด ตะหนักถึงความสาคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงโทษของอัคคีภยั
จึงมีความจาเป็ นต้องรับรู ้ ถึงผลกระทบของการเกิ ดอัคคีภยั ต่อความปลอดภัยของพนักงานและลด
ความสู ญเสี ยของสิ นค้าในโรงงานจึงมีนโยบายการเทรนฝึ กอบรมการให้ความรู ้และวิธีใช้อุปกรณ์
ถังดับเพลิงและวิธีการปฏิบตั ิตนเมื่ อเกิ ดเพลิ งไหม้ภายในโรงงานเพื่อสร้ างความรู ้ ความเข้าใจให้
พนักงาน

4.1 รู ปภาพวิธีการเทรนสาธิตการดับเพลิงไหม้
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4.2 รู ปภาพวิธีการเทรนสาธิตการดับเพลิงไหม้

4.3 รู ปภาพวิธีการเทรนสาธิตการดับเพลิงไหม้
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4.4 รู ปภาพการอบรมวิธีใช้วางถังดับเพลิงลงบนพื้นทาการดึงสายที่เก็บออกมา

4.5 รู ปภาพการอบรมวิธีใช้ถงั ดับเพลิงปลดสายสลักที่ถงั แล้วจับบริ เวณสายฉีด
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4.6 รู ปภาพการอบรมวิธีการใช้ถงั ดับเพลิงดึงกดคันบีบด้านบนเครื่ อง

4.7 รู ปภาพการอบรมวิธีการใช้ถงั ดับเพลิงส่ ายหัวฉี ดจากซ้ายไปขวาส่ ายไปทัว่ บริ เวณไฟ
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4.2 การให้ ความรู้ จัดบอร์ ดประชาสั มพันธ์ ความปลอดภัยด้ วยวิธีการดับเพลิงของบริษัท เออีซี อีเล็ค
ทรอนิคส์ จากัด
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัดต้องการให้พนักงานในโรงงานได้ทราบวิธีการเอาตัว
รอดจากการเกิดอัคคีภยั และเรื่ องของไฟจึงได้มีการจัดทาบอร์ ดประชาสัมพันธ์การปฏิบตั ิตนเมื่อเกิด
เพลิ ง ไหม้เ พื่ อ ให้ พ นัก งานมี ท ัศ นคติ มี ค วามรู ้ แ ละทัก ษะเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ส อดคล้อ งกับ บริ ษ ัท ตามที่
ต้องการให้เกิดขึ้น

4.8 รู ปภาพกิจกรรมจัดบอร์ ดให้ความรู ้เกี่ยวกับอัคคีภยั

4.9 รู ปภาพกิจกรรมการจัดบอร์ ดให้ความรู ้เกี่ยวกับอัคคีภยั
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4.3 การพัฒนาปรับปรุ งเปลีย่ นป้ ายรู ปแบบใหม่ ภายในบริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด มีความประสงค์ตอ้ งการพัฒนาปรับปรุ งป้ ายกิ จกรรม
ในบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัด เพื่อให้ส่งเสริ มการสร้ างแรงจูงใจให้พนักงานในการทางาน
การจัด ท าบอร์ ดกิ จกรรมต่ า งๆจัด อี เว้นท์ออกบู ท และการร่ วมเล่ นกิ จกรรมภายในโรงงานโดย
สอดแทรกความรู ้ผา่ นกิจกรรมต่างๆดังนี้

4.10 รู ปภาพกิจกรรมของพนักงานไปจัดสัมมนาบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
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4.11 รู ปภาพติดป้ ายโลโก้สินค้าของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.12 รู ปภาพบริ เวณติดป้ ายโลโก้สินค้าของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
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4.13 รู ปภาพจัดทาบอร์ ดตารางวันหยุดของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.14 รู ปภาพจัดทาบอร์ดแผนที่ประเทศไทย
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4.15 รู ปภาพจัดทาบอร์ดแผนที่ประเทศไทย

4.16 รู ปภาพจัดอีเว้นท์ออกบูทหน้าร้านของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
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4.17 รู ปภาพออกบูทแจ้งโปรโมชัน่ สิ นค้าของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.18 รู ปภาพสารวจความเรี ยบร้อยของพนักงานขาย
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4.19 รู ปภาพสารวจการแต่งกายให้ถูกต้องของพนักงานขายบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.20 รู ปภาพการปรับปรุ งติดป้ ายใหม่ของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
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4.21 รู ปภาพกิจกรรมโปรโมชัน่ วันแม่ของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.22 รู ปภาพการทางานในแผนกบุคคลของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

22

4.23 รู ปภาพการทางานในแผนกบุคคลของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

4.24 รู ปภาพจัดทาบอร์ ดแผนผังองค์กรของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง โครงงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยของบริ ษทั เออีซี อีเล็ค
ทรอนิคส์ จากัด ด้วยวิธีการดับเพลิงโดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1)เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั พนักงานของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
2)เพื่อให้เกิดทักษะ ในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัด เป็ นโรงงานที่ สต็อกสิ นค้าและประกอบธุ รกิ จสมาร์ ท
โฟน อุปกรณ์เสริ มสาหรับสมาร์ทโฟน ซอฟแวร์และพร้อมให้บริ การออนไลน์รวดเร็ วมีพนักงานใน
โรงงาน16 คน บริ ษทั ได้มีนโยบายป้ องกันและระงับการเกิดอัคคีไฟและผลกระทบภายในบริ ษทั เออี
ซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลดการสู ญเสี ยสิ นค้าในโรงงาน
ดัง นั้นผูจ้ ดั ท าจึ ง ได้จดั ท าโครงงานจัด กิ จกรรมเพื่ อให้ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ โทษของการเกิ ด
อัคคีภยั เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ 1)การเทรนฝึ กอบรมวิธีใช้
อุปกรณ์การดับเพลิง 2)การจัดทาบอร์ ดให้ความรู ้วธิ ี ปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้พนักงาน
เกิดทักษะ ความรู ้ และวิธีเอาตัวรอดได้
5.1.1 ผลทีไ่ ด้ รับจากโครงงานสหกิจศึกษา
1) พนักงานมีความรู ้ถึงผลกระทบของการเกิดอัคคีภยั และวิธีปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเพลิง
ไหม้
2) การจัดกิจกรรมต่างๆและประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้เกี่ยวกับอัคคีภยั เรี ยนรู ้ถึงวิธีใช้
อุปกรณ์การดับเพลิง
3) ทาให้เกิ ดการพัฒนามีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ในการจัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์
แสดงถึงผลงานผูจ้ ดั ทาโครงงาน
5.1.2 ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
การจัดกิ จกรรมการอบรมความรู ้ เกี่ ยวกับ การเกิ ดอัค คี ภยั และการใช้อุปกรณ์ การ
ดับเพลิ งพนักงานไม่ค่อยความใส่ ใจเท่าไหร่ เนื่ องจากกิ จกรรมอบรมพนักงานมาไม่ครบตรงกับ
วันหยุดพักผ่อนของพนักงานบางคน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู ื่น
ผูจ้ ดั ทาควรมีการวางแผนในเรื่ องของการจัดสรรเวลานัดหมายการอบรมและเตรี ยม
ความพร้อมมากกว่านี้ในการอบรมจัดกิจกรรมการให้ความรู ้เกี่ยวกับอัคคีภยั เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
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5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการทางานก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง
2) นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรี ยนรู ้ในการทางานจริ ง ฝึ กการทางานร่ วมกับคน
อื่นมีความขยันทาต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นฝึ กความกระตือรื อร้นและการใช้ไหวพริ บการ
พัฒนาตนเองฝึ กความอดทนต่อสถานการณ์ที่บีบบังคับ
3) ได้เรี ยนรู ้ถึงกระบวนการทางานในส่ วนต่างๆการทางานที่ได้รับมอบหมายทา
ให้ทราบถึงการทางานในฝ่ ายอื่นๆ ได้ทราบถึงหน้าที่ความสาคัญของการทางาน
4) ได้เห็นถึงบรรยากาศในการทางานจริ งและเห็นภาพรวมขององค์กร
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1) นักศึกษาไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานจริ งจาเป็ นต้องศึกษาใช้เวลาใน
ปรับตัวในการปฏิบตั ิงาน
2) การปฏิบตั ิงานจริ งมีเครื่ องมื อใช้ในการปฏิ บตั ิงานหลายอย่างเช่นเครื่ องถ่าย
เอกสารอาจจะเกิดการล่าช้าและข้อผิดพลาดได้ง่าย
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรก่อนจะเข้าไปปฏิบตั ิงานจริ งและการเตรี ยมความ
พร้อมเข้าสู่ การปฏิบตั ิงานจริ ง
2) นัก ศึ ก ษาควรเรี ย นรู ้ แ ละศึ ก ษากฎระเบี ย บขององค์ก รเตรี ย มความพร้ อ ม
ฝึ กงานในด้านต่างๆที่จาเป็ นเช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ การสื่ อสารที่ดี เป็ นต้น

บรรณานุกรม
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. (2552). การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้. เข้าถึงได้จาก
http://www.disaster.go.th/thcdetail-10503-news-207-.
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (2558). การป้องกันและระงับอัคคีภยั . เข้าถึงได้
จาก http://www.diw.go.th/km/safety/pdf .
คู่มือการอพยพหนีไฟหอสมุดและคลังความรูม้ หาลัยมหิ ดล. (2556). ขั้นตอนการอพยพหนีไฟ.
เข้าถึงได้จาก http://www.li.mahidol.ac.th.
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั . (2549). วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การ
ป้องกันอัคคีภยั (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์วิศวะกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
ส่ วนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสํานักเลขานุกรมการ. (2555). ความร้ เกู ี�ยวกับอุปกรณ์การดับเพลิง.
เข้าถึงได้จาก http://mail.oae.go.th/filesdownload/km_fire.pdf .

ภาคผนวก ก
บทความวิชาการ

โครงงานประชาสั มพันธ์ ความปลอดภัยของ
บริษัท เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด ด้ วยวิธีการดับเพลิง
Fire Fighting Safety notice of AEC Electronics Co., Ltd.
นางสาวเกศดาพร เกาวิจิตร
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม.10160
Email:baewbaew001@gmail.com
accident by using these following steps. 1) Create a notice
บทคัดย่ อ
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัด เป็ นโรงงาน
board which inform on how to put out fires and how to
สต็อกสิ นค้าและประกอบธุรกิจสมาร์ ทโฟนในการสต็อก
prevent any fire related accident. 2) Organized an
สิ นค้าจะต้องคานึงถึงความปลอดภัยในด้านอัคคีภยั ดังนั้น
employee training by invite professional fire fighters to
ผูจ้ ัดทาได้จัดทาโครงงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย
come in and educate the employees. The project is aligned
ของ บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัดโดยมีวตั ถุประสงค์
with the company workplace safety policy and was
เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั พนักงานของบริ ษทั เออีซี อีเล็ค
accomplished successfully.
ทรอนิ ค ส์ จ ากั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ทัก ษะในการใช้อุ ป กรณ์
Keywords:Fire Fighting Safety notice/AEC Electronics
ดับเพลิงการจัดทาโครงงานประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย
Co., Ltd.
ด้ว ยวิ ธี ก ารดั บ เพลิ ง มี วิ ธี ก ารจั ด ท าดั ง นี้ 1)จั ด บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิง 2)การ
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
เทรนฝึ กอบรมการสาธิ ตวิธีใช้ถงั ดับเพลิ งและระงับการ
1.เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั พนักงานของบริ ษทั
เกิ ดอัคคี ภยั ในการจัดทาโครงงานประชาสัมพันธ์ความ
เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
ปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิงนี้ ได้บรรลุวตั ถุประสงค์คือ
การที่ พนักงานได้ความรู ้และได้รับประสบการณ์ในการ
2เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
ดับ เพลิ ง และข้อ เสนอแนะในการจัด ท าโครงงานนี้ คื อ
ขอบเขตของโครงงาน
สถานที่ ฝึกปฏิ บัติควรกว้างขวางกว่านี้ จะได้ดาเนิ นการ
ปฏิบตั ิได้สะดวก
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา
คาสาคัญ : การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัย ด้วยวิธีการ
1.1 ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ
ดับเพลิง/บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
อุปกรณ์การดับเพลิง
Abstract
1.2 ด้านความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
AEC electronics co., Ltd. has factories and
ปฏิบตั ิตวั เมื่อเกิดเพลิงไหม้
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

2.ขอบเขตด้านระยะเวลา
คือ ระยะในการศึกษาที่บริ ษทั เออีซี อี
เล็คทรอนิ คส์ จากัด ระยะเวลาเริ่ มตั้งแต่วนั นที่
14 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31สิ งหาคม 2561
3.ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรที่ใช้การศึ กษาเป็ นพนักงาน
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด จานวน16 คน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ได้รับความรู ้ ในเรื่ องการใช้อุปกรณ์ ป้ องกัน
อัคคีภยั
2.เกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1.การเทรนฝึ กอบรมการสาธิ ตวิธีใช้ถงั ดับเพลิง
และระงับการเกิดอัคคีภยั ของบริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิ คส์
จากัด
2.การให้ความรู ้ จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์ความ
ปลอดภัยด้วยวิธีการดับเพลิงของบริ ษทั เออีซี อี เล็คทรอ
นิคส์ จากัด
3.การพัฒนาปรับเปลี่ยนป้ ายรู ปแบบใหม่ภายใน
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด
สรุปผลโครงงาน
บริ ษทั เออีซี อีเล็คทรอนิคส์ จากัด เป็ นโรงงานที่
สต็อกสิ นค้าและประกอบธุรกิจสมาร์ ทโฟน อุปกรณ์เสริ ม
ส าหรั บ สมาร์ ท โฟน ซอฟแวร์ แ ละพร้ อ มให้ บ ริ การ
ออนไลน์รวดเร็ วมีพนักงานในโรงงาน16 คน บริ ษทั มีนโน
บายป้ อ งกัน และระงับ การเกิ ด อัค คี ไ ฟและผลกระทบ
ภายในบริ ษัท เออี ซี อี เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ จ ากัด เพื่ อ ความ
ปลอดภัยของพนักงานและลดการสูญเสี ยสิ นค้าในโรงงาน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึ งได้จัดทาโครงงานจัดกิ จกรรม
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ทาของการเกิ ด อัค คี ภ ัย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายบริ ษทั ด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ การ
เทรนฝึ กอบรมวิธีใช้อุปกรณ์การดับเพลิง การจัดทาบอร์ ด
ให้ ค วามรู ้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นเมื่ อ เกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้เ พื่ อ ให้
พนักงานเกิดทักษะ ความรู ้และวิธีเอาตัวรอดได้
ผลทีไ่ ด้ รับจากโครงงานสหกิจศึกษา

1.พนักงานมีความรู ้ถึงผลกระทบของการเกิดอัคคีภยั และ
วิธีปฏิบตั ิตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
2.การจัดกิ จกรรมต่างๆและประชาสัมพันธ์ใ ห้
ความรู ้เกี่ยวกับอัคคีภยั เรี ยนรู ้ถึงวิธีใช้อุปกรณ์การดับเพลิง
3.ทาให้เกิดการพัฒนามีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ในการจัด บอร์ ด ประชาสัม พันธ์ แ สดงถึ ง ผลงานผูจ้ ัด ท า
โครงงาน
ข้ อจากัดหรื อปัญหาของโครงงาน
การจัดกิจกรรมการอบรมความรู ้เกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภยั และการเกิดอัคคีภยั และการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง
พนัก งานไม่ ค่ อ ยความใส่ ใ จเท่ าไหร่ เนื่ อ งจากกิ จ กรรม
อบรมพนัก งานมาไม่ ค รบตรงกับ วัน หยุด พัก ผ่ อ นของ
พนักงานบางคน
ข้ อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางแก่ ผ้อู ื่น
ผูจ้ ดั ทาควรมีการวางแผนในเรื่ องของการจัดสรร
เวลานัดหมายการอบรมและเตรี ยมความพร้อมมากกว่านี้
ในการอบรมจัด กิ จ กรรมการให้ความรู ้ เ กี่ ยวกับ อัค คี ภ ัย
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะเป็ นแนวทางแก่ ผ้อู ื่น
ผูจ้ ดั ทาควรมีการวางแผนในเรื่ องของการจัดสรร
เวลานัดหมายการอบรมและเตรี ยมความพร้อมมากกว่านี้
ในการอบรมจัด กิ จ กรรมการให้ความรู ้ เ กี่ ยวกับ อัค คี ภ ัย
เพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการทางานก่อน
เข้าสู่การทางานจริ ง
2.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการเรี ยนรู ้ในการทางาน
จริ ง ฝึ กการท างานร่ ว มกับ คนอื่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นฝึ กความกระตือรื อร้นและ
การใช้ไ หวพริ บการพัฒ นาตนเองฝึ กความอดทนต่ อ
สถานการณ์ที่บีบบังคับ

3.ได้เรี ยนรู ้กระบวนการทางานในส่วนต่างๆการ
ทางานที่ได้รับมอบหมายทาให้ทราบถึงการทางานในฝ่ าย
อื่นๆ ได้ทราบถึงหน้าที่ความสาคัญของการทางาน
4.ได้เห็ นภาพบรรยากาศในการทางานจริ งและ
เห็นภาพรวมขององค์กร
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1.นักศึ กษาไม่มีประสบการณ์ในการปฏิ บตั ิงาน
จาเป็ นต้องศึกษาใช้เวลาในการปรับตัวในการปฏิบตั ิงาน
2.การปฏิ บัติ ง านจริ งมี เ ครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั ิงานหลายอย่างเช่นเครื่ องถ่ายเอกสารอาจจะเกิดการ
ล่าช้าและข้อผิดพลาดได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะ
1.ควรหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ องค์ก รก่ อ นจะเข้า ไป
ปฏิ บั ติ ง านจริ งและการเตรี ยมความพร้ อ มเข้า สู่ ก าร
ปฏิบตั ิงานจริ ง
2.นักศึ กษาควรเรี ย นรู ้ แ ละศึ กษากฎระเบี ย บ
ขององค์กรเตรี ยมความพร้อมฝึ กงานในด้านต่างๆที่จาเป็ น
เช่น ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การสื่ อสาร
ที่ดี เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
ตามที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษาบริ ษทั
เอีซี อีเล็คทรอนิ คส์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2561
ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 ส่ งผลให้ผูจ้ ดั ทาได้รับความรู ้
และประสบการณ์ต่างๆที่ มีค่ามากมายสาหรับรายงานสห
กิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีจากความร่ วมมือและการ
สนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1.
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณอัญชลี จันตรี
ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล

ผูจ้ ัด ท าขอขอบพระคุ ณ ผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งทุ ก
ท่านที่มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่ปรึ กษาในการ
ทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ ต ลอดจนให้ก ารดู แ ล
สอนงานในด้านต่างๆและให้ความรู ้ ความเข้าใจกับชี วิต
ของการทางานจริ งซึ่ งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู ง
ไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
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ภาคผนวก ค
บรรยากาศในการทางาน

รู ปภาพที่ 1.1 ภาพในทางานในแผนกฝ่ ายบุคคล
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