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 ภาพบรรยากาศและการท างาน 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

