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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์  จ  ากดั เป็นหน่ึงในเครือของ บริษทั ไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปร

ดกัส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดเ้ร่ิมเปิด ด าเนินการเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2543 ดว้ยทุนจดทะเบียน 80 ลา้น
บาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตวน์ ้า อาทิเช่น อาหารปลา อาหารกุง้  จดัจ าหน่าย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบนับริษทัฯ ไทยเน่ียน ฟีดมิลล์ จ  ากดั มีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 
820 ลา้นบาท โดยบริษทัมีอยู่ดว้ยกนั 2 สาขา ประกอบดว้ยส านกังานใหญ่ ท่ี จงัหวดัสุมทรสาคร 
และสาขา ท่ีจงัหวดัสงขลา โดยบริษทัทั้ง 2 สาขา มีความมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตและจดัจ าหน่ายอาหารท่ีมี
คุณภาพเพื่อใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานฝ่ายทรัพยากรมนุษยข์องบริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ  ากดั 
มีหน้าท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกับการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ท่ีต้องจดัอบรมปฐมนิเทศ
พนกังานท่ีเขา้มาใหม่ให้รับทราบเก่ียวกบันโยบาย คุณภาพ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ สวสัดิการ และการ
ท างานของแต่ละแผนก แต่ในการจดัอบรมแต่ละคร้ังนั้นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีหลายคนเพื่อมาให้ความรู้
ในการอบรมแต่ละเร่ือง ท าให้ส้ินเปล้ืองบุคลากรและเสียเวลาในการท างานของเจา้หนา้ท่ีแต่ละคน
ท่ีมาใหค้วามรู้ 

 ผูจ้ดัท าเห็นถึงความส าคญัของเวลาท่ีแต่ละบุคคลตอ้งเสียไป ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดในการท า
โครงงานเร่ือง “การพฒันาส่ือการปฐมนิเทศของพนกังาน” โดยจะมีการปรัปปรุงการปฐมนิเทศดว้ย
การใชโ้ปรแกรม  Power point  เขา้มาช่วยเพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการบรรยายให้ความรู้ของ
เจา้หนา้ท่ี 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพื่อประหยดัทรัพยากรบุคคลในการอบรม 
1.2.2 เพื่อช่วยใหไ้ม่เสียเวลาในการท างานของผูม้าบรรยายใหค้วามรู้ 
1.2.3 เพื่อใหก้ารจดัอบรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
1.3ขอบเขตด้านเนือ้หา 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาปัญหาในการจดัอบรมและแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดย
การใชโ้ปรแกรม Power Point เขา้มาช่วย 

1.3.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ ศึกษาเฉพาะแผนกทรัพยากรมนุษย ์บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์
จ  ากดั 



 

 

2 
1.3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ พนกังานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561- วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1.4.1 ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมาบรรยายใหค้วามรู้ไม่เสียเวลาในการท างานของตน 
 1.4.2 ท าใหก้ารปฐมนิเทศน่าสนใจมากยิง่ข้ึนและไม่น่าเบ่ือ 

1.4.3  ประหยดัเวลาในการบรรยายใหค้วามรู้ 
 

 
 
 

   
 



 

 

บทที2่ 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การพฒันาส่ือการปฐมนิเทศของพนกังานบริษทั ไทยยู
เน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการปฐมนิเทศ 

2.1.1 ความหมายของการปฐมนิเทศ 
2.1.2 ประโยชนข์องการปฐมนิเทศ 
2.1.3 รูปแบบการจดัปฐมนิเทศ 
 

2.2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัMicrosoft Power Point  
2.2.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft  Power Point 
2.2.2 ประโยชนก์ารใชง้านโปรแกรม Microsoft  Power Point 

 
2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัการปฐมนิเทศพนักงาน 

2.1.1 ความหมายของการปฐมนิเทศ  
 การปฐมนิเทศ หมายถึง  การปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมหน่ึงของกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์ ท่ีมุ่งหวงัให้บุคลากรท่ีเขา้มาปฏิบติังานใหม่รู้จกัการปรับตวัเจา้กบัระบบงานของ
องคก์ารโดยภาพรวมนั้นตอ้งการให้บุคลากรใหม่ทราบถึงเป้าหมาย นโยบาย เง่ือนไขการจา้งงาน 

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน ผลประโยชน์ต่างๆ การปฏิบติัตาม กฎระเบียบขอ้บงัคบั 

ตลอดจนไดรั้บความอบอุ่น มีขวญัก าลงัใจ มีทศันคติ ค่านิยม และรูปแบบ พฤติกรรมเป็นไปตาม
ความคาดหวงัองคข์ององคก์าร ( ณฐัพนัธ์  เขมจรนนัทน์, 2546 ) 

1.2.1 ประโยชน์ของการปฐมนิเทศ   
การปฐมนิเทศอาจกล่าวไดว้า่ เป็นการด าเนินการขั้นแรกของพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อให้

พนกังานใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ท างานดว้ยดี การปฐมนิเทศจะบรรลุผลส าเร็จไดโ้ดยการจดัให้มีโครงการ
ปฐมนิเทศท่ีเป็นทางการ กระบวนการปฐมนิเทศท่ีเป็นทางการจะช่วยให้พนกังานใหม่คุน้เคยกบั
องคก์าร คุน้เคยกบังานและหน่วยงาน ความมุ่งหมายส าคญัก็เพื่อให้พนกังานใหม่เป็นพนกังานท่ี
สามารถสร้างผลผลิตให้แก่องคก์าร ประโยชน์ของการปฐมนิเทศมีหลายประการดงัน้ี  (ธญัญา ผล
อนนัต ์,2548) 

1. ช่วยใหก้ารเขา้ออกของพนกังานลดนอ้ยลง 
2.ช่วยสร้างขวญัก าลงัใจใหพ้นกังาน 
3 ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการสรรหาและการฝึกอบรม 
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4. ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัองคก์ารและงาน                                                                   
5. ช่วยลดความต่ืนตระหนกัประหม่าของพนกังานใหม่ 
1.2.3 รูปแบบการจัดปฐมนิเทศ ดังนี ้  
การจดัปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ องคก์ารสามารถด าเนินการไดต้ามความเหมาะสมและเกิด

ความพร้อมท่ีจะเอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลบุคลากรใหม่ โดยทัว่ มี 2 รูปแบบ ดงัน้ี (ธงชยั 
สันติวงษ,์2539) 
1. การปฐมนิเทศเป็นรายบุคคล 

- ลกัษณะไม่เป็นทางการ 
- เม่ือเร่ิมแรกเขา้ท างาน 
- มีผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศจ านวนไม่ก่ีคน 
- ลกัษณะเป็นพี่เล้ียงสอนงาน 

2. การปฐมนิเทศเป็นกลุ่ม 
- ลกัษณะเป็นพิธีการ 
- จดัท าหลกัสูตรการปฐมนิเทศอยา่งชดัเจน 
- ผูเ้ขา้รับการปฐมนิเทศมีจ านวนมาก 
 

2.2 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม Power Point 
2.2.1 ความหมายของโปรแกรม Power Point 

โปรแกรม Power Point คือ  โปรแกรมท่ีช่วยในการจดัท าสไลด์เพื่อน าไปเสนอหรือฉายให้บุคคล
ทัว่ไปไดดู้ ในปัจจุบนัโปรแกรม PowerPoint ไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัการน าเสนอเป็นอยา่งมากไม่วา่
จะใชน้ าเสนองาน การประชุม สัมมนา ตลอดจนถึงแวดวงการศึกษาก็น ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย เช่น 
อาจ า รย์ใ ช้ เ ป็น ส่ื อ ช่ วยสอน  นัก ศึ กษ า ใช้ส าห รับน า เสนอง านกับอาจา รย์  เ ป็ นต้น   
         จุดเด่นของโปรแกรม PowerPoint ก็คือสามารถสร้างงานท่ีจะน าเสนอไดอ้ย่างง่ายดาย 
สามารถใส่ภาพ เสียง ตลอดจนภาพเคล่ือนไหวในลกัษณะวิดีโอลงในสไลด์ จึงเป็นส่ือท่ีน าเสนอ
ขอ้มูลไดแ้บบมลัติมีเดีย ท าให้งานน าเสนอดว้ย โปรแกรม  Microsoft PowerPoint ของคุณน่าชม 
น่าฟัง และมีความน่าสนใจมากข้ึน ( จิราวรรณ หยหูนูสิงห์ , 2556 ) 
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 2.2.2 ประโยชน์การใช้งานโปรแกรม Microsoft  Power Point                                              
  1. สามารถสร้างงานน าเสนอได้แมว้่าจะไม่เคยสร้างงานน าเสนอมาก่อนเน่ืองจากจะมี

ระบบช่วยเหลือ(Office Assistant) ใน PowerPoint ซ่ึงจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงาน
น าเสนออยา่งเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใชก้บัสไลด ์และจดัองคป์ระกอบทางศิลป์ไดโ้ดยอตัโนมติั 

 2. ในส่วนการน าเสนอภาพน่ิงสามารถท่ีจะน าองคป์ระกอบมลัติมีเดีย  เช่น การน าเอฟเฟค 
เสียง ดนตรีและวดีีโอ มาใชป้ระกอบร่วมได ้  

3. นอกจากส่ิงท่ีไดเ้ตรียมมาน าเสนอแลว้ยงัสามารถใช ้PowerPoint เตรียมเอกสารประกอบ
ค าบรรยายและในขณะท่ีมีการน าเสนองาน  ก็สามารถใช้เมาส์วาดเส้นบนสไลด์ท่ีแสดงอยู่ใน
ขณะนั้นเพื่อเนน้ประเด็นส าคญัได ้

 4. สามารถท่ีจะดดัแปลงงานน าเสนอท่ีเป็นไฟล์  PowerPoint เป็นสไลด์ 35 ม.ม. เพื่อใช้
น าเสนอผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองคก์รได ้ 
 



 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
บริษทั ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั ส านกังานใหญ่ 

ท่ีตั้ง 89/1 หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 ต าบลกาหลง อ าเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
โทรศพัท ์034-417222 
โทรสาร  034-417255 
เวบ็ไซต ์ http://www.thaiunionfeedmill.com 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั 
 
วสัิยทัศน์ของบริษัท (corporate Vision) 

การเป็นผูน้ าทางดา้นอาหารทะเลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดของโลก ตลอดจนใส่ใจดูแลทรัพยากร 
ต่าง ๆ เพื่อรักษาไวใ้หแ้ก่คนรุ่นหลงั 
 

พนัธกจิของบริษัท (corporate Mission) 
การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและสร้างความแตกต่างท่ีดีให ้

เกิดข้ึนจริงกบัผูบ้ริโภค ลูกคา้ และแนวทางการบริหารจดัการธุรกิจ 
 
 

http://www.thaiunionfeedmill.com/
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ค่านิยมขององค์การ 

ค่านิยมดา้นทศันคติมี 3 หลกั ดงัต่อไปน้ี 
• Passionate ความมุ่งมัน่ 
• Humble ความอ่อนนอ้ม 
• Respectful การใหเ้กียรติผูอ่ื้น 

 
ค่านิยมดา้นการปฏิบติัมี 3 หลกั ดงัต่อไปน้ี  

• Responsible ความรับผดิชอบ 
• Collaborative การใหค้วามร่วมมือ 
• Respectful การสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายอาหารสัตวน์ ้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีผลิตภณัฑน์านา 
ชนิดท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการท่ีหลากหลาย ดงัน้ี 
รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์น 2 กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัฯ ไดแ้ก่ 
1. กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารกุง้ประกอบไปดว้ย 

- อาหารกุง้ขาว 
- อาหารกุง้กุลาด า 
- อาหารกุง้กา้มกราม 
- อาหารกุง้สมทบ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 รูปท่ี 3.2 อาหารกุง้ 
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2. กลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารปลาประกอบดว้ย                                                                                          

- อาหารปลาจม 
- อาหารปลาลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 อาหารปลา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
รูปท่ี 3.4 อาหรท่ีผา่นกระบวนผลิต   
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3.3 รูปแบบองค์กร                                                                                    

 
 

 
 
 
รูปท่ี 3.5 รูปแบบโครงสร้างองคก์ร 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษาปฏิบติังานในต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานฝ่ายทรัพยากรมนุษยล์กัษณะงานท่ีไดรั้บ 
มอบหมายดงัต่อไปน้ี 

- มีหนา้ท่ีในการด าเนินงานเก่ียวกบัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณขวญันภา สองเนียน ต าแหน่งหวัหนา้แผนกบุคคล เบอร์โทร 034-417250 
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบติังานนกัศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาไดใ้ชเ้วลาในการปฏิบติังานนบัตั้งแต่ 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมาระยะหน่ึงในฝ่ายทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็น 
ผูช่้วยจดัเตรียมช่วยเตรียมอุปกรณ์ในด าเนินงานเก่ียวกบัการปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ 

2. รวบรวมขอ้มูลในการปฐมนิเทศและปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฐมนิเทศแต่ละคร้ัง 
3. หาวธีิแกไ้ขปัญหาปรึกษาและรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และพนกังานท่ีปรึกษา 
4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด าเนินงานจดัท าการปฐมนิเทศตามรูปแบบโครงงาน 
5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 

 
ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2561 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ก าหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
3. คน้หาวธีิแกไ้ขปัญหา     
4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหา     
5. สรุปผลการด าเนินงาน     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- Hardware   คอมพิวเตอร์ 
- Software   Microsoft Power point 
- Internet  
- โทรศพัท ์
- สมุดจดบนัทึกขอ้มูล 



 

 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาส่ือการปฐมนิเทศของพนกังานบริษทั ไทยยเูน่ียน  
ฟีดมิลล์ จ  ากดั ซ่ึงปัญหาคือ การปฐมนิเทศในแต่ละคร้ังจะตอ้งใช้เจา้หน้าท่ีเป็นจ านวนหลายคนมา
บรรยายใหค้วามรู้ตามหวัขอ้ต่างๆ ซ่ึงเป็นผลท าใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคนตอ้งเสียเวลาในการท างานของ
ตนเพราะตอ้งมานั่งรอกว่าจะถึงเร่ืองท่ีตนจะมาให้ความรู้ ผูจ้ดัท าจึงไดมี้การน าโปรแกรม Power 
Point เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา ช่วยลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีและประหยดัเวลาในการมาบรรยาย 
เน่ืองจากเราได้มีการใช่โปรแกรม Power Point เขา้มาช่วยในการน าเสนอแทนเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผูจ้ดัท า
ไดมี้การอดัเสียงแทรกเขา้ไปในตวัสไลด์แทนการบรรยายดว้ยตนเองของเจา้หน้าท่ีและยงัช่วยลด
ระยะเวลาในการปฐมนิเทศอีกดว้ย โดยมีรายละเอียดการปฏิบติังานดงัน้ี 
 
4.1 การวางแผน 

1) วางโครงร่างการปฐมนิเทศ 
- ศึกษารายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ในเน้ือหาการปฐมนิเทศ  
- ปรึกษาหารือในเน้ือหาขอ้มูลกบัพี่เล้ียง 

 
 

 

 
รูปท่ี 4.1 ปรึกษาหารือกบัพี่เล้ียงเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะน ามาอดัเสียง 
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2)  ศึกษาลกัษณะรายละเอียดเน้ือหาพบวา่มีทั้ง 5 โฟลเดอร์ท่ีจะน ามาอดัเสียงประกอบการ

บรรยาย ซ่ึงประกอบดว้ย  
- ความรู้ทัว่ไปของบริษทั 
- ระบบคุณภาพ 
- เส้นทางอาชีพ 
- กฎระเบียบของบริษทั 
- สวสัดิการ 

 
 

รูปท่ี 4.2 โฟลเดอร์ขอ้มูลเน้ือหาทั้งหมด 
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3)  ออกแบบค าพดูในเน้ือหาท่ีจะน าไปอดัเสียงใส่ในแต่ละหนา้สไลดเ์ขียนเป็นสคริปค าพูด

ข้ึนมาตามเน้ือหาของแต่ละเร่ือง 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 ออกแบบคริปค าพดูก่อนท่ีจะมีการอดัเสียง 
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4.2 การด าเนินการปฏิบัติ 

1) ด าเนินการบนัทึกเสียง 
-  มีการอดัเสียงใส่โทรศพัทมื์อถือตามบทพดูท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 

 
 
 

รูปท่ี 4.4 ด าเนินการบนัทึกเสียงลงในโทรศพัทมื์อถือตามเน้ือหาในสคริปท่ีไดอ้อกแบบไว ้
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2) น าเสียงท่ีไดบ้นัทึกจากโทรศพัทมื์อถือแทรกใส่ในหนา้สไลด ์

 
รูปท่ี 4.5 ขั้นตอนการน าเสียงท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นโทรศพัทแ์ทรกลงในหนา้สไลด์ท่ี1 

 
 
3) ตดัแต่งเสียงเอาแค่ส่วนท่ีเราตอ้งการและตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออก 
 

 
รูป 4.6 ด าเนินการตดัเสียงเอาแค่ส่วนท่ีเราตอ้งการและตดัส่วนท่ีไม่ตอ้งการออก 
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4) ปรับระดบัเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัดงัปานกลาง,ตั้งค่าใหเ้ล่นอตัโนมติั,ซ่อนระหวา่งการ

น าเสนอ 

 
รูปท่ี 4.7 การตั้งค่าวธีิการเล่นและปรับระดบัเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีความดงัปานกลาง 

 
 
5) เม่ือท าเสร็จไป 1 สไลด ์ก็เปิดฟังเพื่อดูวา่มีจุดไหนท่ีจะตอ้งปรับปรุงใหม่หรือไม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.8 ตรวจสอบคุณภาพของเสียงอีกคร้ัง 
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4.3 สรุปและประเมินผล       

1) หลงัจากท่ีมีการบนัทึกเสียงไปแล้ว ประมาณ 1-2 สไลด์ ก็น ามาให้พี่เล้ียงตรวจความ
ถูกตอ้งและน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่ 

-มีการตรวจดูความถูกตอ้งของเน้ือหา 
-มีการตรวจดูคุณภาพน ้าเสียงท่ีพดู 

 
 

 
รูป 4.9 พี่เล้ียงตรวจดูความถูกตอ้งของเน้ือหาและคุณภาพของน ้าเสียงคร้ังท่ี1 
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2) หลงัจากน ามาปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของพี่เล้ียงเสร็จแลว้ 
- น ามาใหพ้ี่เล้ียงตรวจความถูกตอ้งของเน้ือหาและตรวจดูคุณภาพน ้าเสียงท่ีพดูเป็นคร้ังท่ี2 
- เม่ือพี่เล้ียงตรวจคร้ังท่ี 2 เสร็จแลว้ ก็กลบัมาด าเนินการต่อจนครบหมดทุกสไลดท์ั้ง 5 เร่ือง 
- บนัทึกไฟลง์านทั้งหมดลงในแฟลชไดรฟ์ แลว้ส่งมอบผลงานใหก้บัพี่เล้ียงไดน้ าไปใชง้าน

ในการปฐมนิเทศคร้ังต่อไป 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 พี่เล้ียงตรวจดูความถูกตอ้งของเน้ือหาและคุณภาพน ้าสียงเป็นคร้ังท่ี 2 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

บทที5่ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 หลงัจากทีไ่ด้มีการด าเนินงาน  โดยมีการน าโปรแกรม Power Point เขา้มาช่วยในการ

แกไ้ขปัญหาในเร่ืองการส้ินเปลืองบุคลากรและการเสียเวลาในการท างานของเจา้หน้าท่ีแต่ละคน
ท่ีมาใหค้วามรู้ในการปฐมนิเทศ เพราะในการปฐมนิเทศแต่ละคร้ังนั้นตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีทั้งหมด 5 คน
มาบรรยายในแต่ละหวัขอ้ และใชร้ะยะเวลาในการปฐมนิเทศนาน 3-4 ชัว่โมง ซ่ึงส่งผลให้เจา้หนา้ท่ี
แต่ละคนท่ีมาให้ความรู้ตอ้งสูญเสียเวลาในการท างานของตนไป เพราะตอ้งมารอกว่าจะถึงคิวใน
เร่ืองท่ีตนจะมาพูด หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าไดท้  าโครงงานน้ีข้ึนมาเพื่อแกไ้ขปัญหานั้นสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยไดมี้การเปรียบเทียบจากการปฐมนิเทศหลงัการแกไ้ข พบวา่การปฐมนิเทศ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เจา้หนา้ท่ีมีเวลาในการท างานของตนมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งมาบรรยายดว้ย
ตนเองแต่จะใชก้ารเปิดเสียงท่ีอดัแทรกไปใน Power Point แทนการพูดดว้ยปากเปล่าของเจา้หนา้ท่ี  
และยงัช่วยลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีลง จากเม่ือก่อนท่ีใชเ้จา้หน้าท่ีทั้งหมด 5 คน แต่ตอนน้ีใช้เพียงแค่ 1 
คนเท่านั้ น ในการช้ีแจงและเปิดสไลด์ให้ผู ้มาปฐมนิเทศฟัง ซ่ึงส่งผลให้การปฐมนิเทศมี
ประสิทธิภาพข้ึนและพนกังานมีเวลาในการท างานของตนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผูจ้ดัท าสรุปผลโครงงานได้
ดั้งน้ี 

1) สามารถลดระยะเวลาในการปฐมนิเทศและขั้นตอนในการบรรยายไดร้วดเร็วมากข้ึน 
โดยมีการเปิด  Power Point ท่ีไดมี้การบนัทึกเสียงเขา้ไปแทนการพูดของเจา้หนา้ท่ี จากแต่ก่อนท่ีใช้
ระยะเวลาในการบรรยาย 3-4ชั่วโมง หลังจากท่ีได้มีการท าโครงงานน้ีข้ึนมาช่วย ก็สามารถลด
ระยะเวลาในการปฐมนิเทศให้เหลือเพียงแค่ 2 ชัว่โมง เพราะผูจ้ดัท าไดมี้การสรุปเฉพาะเน้ือหาใน
แต่ละสไลด์แบบย่อๆ ท่ีส าคญัๆแทรกลงใน Power point แทนการบรรยายของเจา้หนา้ท่ี เพื่อลด
ระยะเวลาในการบรรยายใหส้ั้นลง และประหยดัเวลาทั้งผูท่ี้มาฟังบรรยายและเจา้หนา้ท่ีท่ีมาบรรยาย 

 
2) ประหยดัทรัพยากรบุคคลในการปฐมนิเทศ ท าให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยการปฐมนิเทศท่ีเราไดป้รับปรุงข้ึนมา จะใชเ้จา้หนา้ท่ีในการจดัอบรมเพียงแค่ 1 คนจาก
แต่ก่อนท่ีใชเ้จา้หนา้ท่ีดว้ยกนัทั้งหมด 5 คนข้ึนมาบรรยายในแต่ละเร่ืองแต่เม่ือมีการท าโครงงานน้ี
ข้ึนมาก็สามารถลดจ านวนเจา้หนา้ท่ีให้เหลือเพียงแค่ 1 คน ท่ีมีหนา้ท่ีช้ีแจงและเปิดตวั Power Point 
ใหผู้ท่ี้มาปฐมนิเทศฟัง การปฐมนิเทศแบบน้ีจะช่วยให้ผูฟั้งเกิดความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน เพราะเม่ือผูฟั้ง
ไม่เข้าใจสไลด์ไหนก็สามารถขอให้เจ้าหน้าท่ีเปิดยอ้นให้ฟังได้ เพื่อให้ผูฟั้งเข้าใจเน้ือหาอย่าง
ครบถว้น เพื่อพร้อมในการปฏิบติังานในบริษทัอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการของบริษทั  
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5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1) เน้ือหาขอ้มูลบางสไลด์อาจมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา ท าให้เสียงท่ีบนัทึกไปตอ้ง

น ามาแกไ้ขใหม่ตามสไลดท่ี์เปล่ียนแปลง 
2) ขอ้มูลเน้ือหาบางสไลดผ์ูจ้ดัท าไม่สามารถท าได ้เพราะขาดเน้ือหาขอ้มูล 
 
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1) ท าไฟลส์ ารองข้ึนมาท่ีมีแต่เน้ือหาไม่ไดมี้การบนัทึกเสียงเขา้ไป เพื่อท่ีจะน าไฟล์เปล่านั้น

มาอดัเสียงเขา้ไปใหม่ตามขอ้มูลท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงไป 
2) ผูจ้ดัท าตอ้งไปหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นหรือปรึกษาหารือ

กบัพี่เล้ียง 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) ไดป้ระสบการณ์จากการท างานเพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้

ระบบงานต่างๆ ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 
2) ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3) ได้รับความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรในบริษทัเพื่อน าไปพฒันาและแก้ไขการท างานใน

อนาคตได ้
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1) นักศึกษาไม่เคยท างานในฝ่ายทรัพยากรมนุษยม์าก่อน ไม่ทราบเก่ียวกบักระบวนการ

ท างาน และลกัษณะการด าเนินงาน ท าให้เกิดความไม่เขา้ใจในกระบวนการท างานและลกัษณะใน
การด าเนินงาน 

2) มีอุปกรณ์ และเคร่ืองมือหลายชนิดท่ีนกัศึกษาไม่เขา้ใจวิธีการใช้ ท าให้ตอ้งเสียเวลาใน
การเรียนรู้ 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรหาความรู้เก่ียวกบักระบวนการท างาน และลกัษณะการด าเนินงาน ก่อนท่ีจะเขา้ไป

ปฏิบติังานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังาน 
2) ควรศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส านกังานจากอินเทอร์เน็ต เช่น ศึกษาวิธีการใช้

เคร่ืองถ่ายเอกสารว่ามีขั้นตอนการถ่ายเอกสาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังาน
จริง และท าใหไ้ม่เสียเวลาในการเรียนรู้ 
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บทคดัย่อ    
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี  1) เพื่อประหยดั
ทรัพยากรบุคคลในการอบรม 2) เ พ่ือช่วยให้ไม่
เสียเวลาในการท างานของผูฝึ้กอบรม 3) เพื่อใหก้ารจดั
อบรมมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยปัญหาเกิดจากใน
การปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่แต่ละคร้ังนั้นจะตอ้ง
ใชเ้จา้หนา้ท่ีทั้งหมดจ านวน 5 คนมาบรรยายใหค้วามรู้
ในแต่ละเร่ืองและใชร้ะยะเวลาในการปฐมนิเทศนาน 
3-4 ชั่วโมง ซ่ึงส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละคน ต้อง
สูญเสียเวลาในการท างานของตนไป   ผูจ้ดัท าจึงไดมี้
การน าโปรแกรม Power Point พร้อมบันทึกเสียง
บรรยาย เข้ามาช่วยในการน าเสนอแทนเจ้าหน้าท่ี 
หลังจากการใช้ส่ือพบว่า พนักงานท่ีต้องใช้ในการ
ฝึกอบรมเพียง 1 คน ท าหนา้ท่ีช้ีแจงและเปิดสไลดใ์หผู้ ้
มาปฐมนิเทศ  ส่งผลให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพ
ข้ึนและพนักงานมีเวลาในการท างานของตนมาก
ยิง่ข้ึน 
ค าส าคัญ: การปฐมนิเทศ/โปรแกรมPower Point/
บริษัทไทยยูเนี่ยน ฟีดมลิล์ จ ากดั 
 
Abstract 
The Objectives of this study are focusing 1) The 

conservation of human resources in training, 2) The 

reduction of loss of the staff’s working time and 3) 

improvement of efficiency of training. This study is a 

response to excessive amount of personnel (5 staff 

members) used in new employee orientation. In 

addition, as an orientation normally takes 3-4 hours, 

the staff member’s working time is considerably 

affected. Thus, the researcher proposed a 

PowerPoint-based instruction with recorded 

narration to replace the actual staff in the orientation. 

It was found that after using this method, only 1 staff 

member was required for orientation, thus improving 

its efficiency and freeing up the staff for their own 

work. 

Keywords: Orientation/PowerPoint/Thai Union 

Feedmill Co., Ltd. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1. เพื่อประหยัดทรัพยากรบุคคลในการ

อบรม 
 2. เพ่ือช่วยไม่ให้เสียเวลาในการท างานของ

ผูม้าบรรยายใหค้วามรู้ 
 3. เพื่อให้การจดัอบรมมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาปัญหาในการจดั
อบรมและแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการใช้
โปรแกรม Power Point เขา้มาช่วย 



 

 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่ศึกษาเฉพาะแผนก
ทรัพยากรมนุษย ์บริษทัไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั 

 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ พนกังานใน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตด้านเวลา    ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                

1. ท าให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมาบรรยายให้ความรู้ไม่
เสียเวลาในการท างานของตน 

2. ท าให้การปฐมนิเทศน่าสนใจมากยิ่งข้ึน
และไม่น่าเบ่ือ 

3. ประหยดัเวลาในการบรรยายใหค้วามรู้ 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังาน
มาระยะหน่ึงในฝ่ายทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นผูช่้วยใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในงานเก่ียวกับการปฐมนิเทศ
พนกังานเขา้ใหม่ 

2. รวบรวมข้อมูลในการปฐมนิเทศและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฐมนิเทศแต่ละคร้ัง 

3 .  ห าวิ ธี แก้ ไข ปัญหาป รึกษาและ รับ
ค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
และพนกังานท่ีปรึกษา 

4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด าเนินการจดัท า
การปฐมนิเทศตามรูปแบบโครงงาน 

5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและ
ขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

 โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาส่ือ
การปฐมนิเทศของพนักงานบริษัท ไทยยูเน่ียน ฟีด
มิลล์ จ ากดั ซ่ึงปัญหาคือ การปฐมนิเทศในแต่ละคร้ัง
จะตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีเป็นจ านวนหลายคนมาบรรยายให้
ความรู้ตามหัวขอ้ต่างๆ ซ่ึงเป็นผลท าให้เจา้หน้าท่ีแต่
ละคนตอ้งเสียเวลาในการท างานของตนเพราะตอ้งมา
นัง่รอกวา่จะถึงเร่ืองท่ีตนจะมาให้ความรู้ ผูจ้ดัท าจึงได้

มีการน าโปรแกรม Power Point เขา้มาช่วยในการ
แก้ ไ ข ปัญห า  ช่ ว ย ลด จ า น วน เ จ้ า ห น้ า ท่ี แ ล ะ
ประหยดัเวลาในการมาบรรยาย เน่ืองจากเราไดมี้การ
ใช่โปรแกรม Power Point เขา้มาช่วยในการน าเสนอ
แทนเจา้หนา้ท่ีซ่ึงผูจ้ดัท าไดมี้การอดัเสียงแทรกเข้าไป
ในตวัสไลดแ์ทนการบรรยายดว้ยตนเองของเจา้หนา้ท่ี
และยงัช่วยลดระยะเวลาในการปฐมนิเทศอีกดว้ย  
สรุปผลโครงงาน 

หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินงาน  โดยมีการน า
โปรแกรม Power Point เขา้มาช่วยในการแกไ้ขปัญหา
ในเร่ืองการส้ินเปลืองบุคลากรและการเสียเวลาในการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนท่ีมาให้ความรู้ในการ
ปฐมนิเทศ เพราะในการปฐมนิเทศแต่ละคร้ังนั้นตอ้ง
ใชเ้จา้หน้าท่ีทั้ งหมด 5 คนมาบรรยายในแต่ละหัวขอ้ 
และใชร้ะยะเวลาในการปฐมนิเทศนาน 3-4 ชัว่โมง ซ่ึง
ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละคนท่ีมาให้ความรู้ตอ้งสูญเสีย
เวลาในการท างานของตนไป เพราะตอ้งมารอกว่าจะ
ถึงคิวในเร่ืองท่ีตนจะมาพูด หลงัจากท่ีผูจ้ดัท าได้ท า
โครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือแก้ไขปัญหานั้นสามารถบรรลุ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยไดมี้การเปรียบเทียบจาก
การปฐมนิเทศหลงัการแก้ไขพบว่าการปฐมนิเทศมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เจา้หน้าท่ีมีเวลาในการท างาน
ของตนมากข้ึน เพราะไม่ตอ้งมาบรรยายดว้ยตนเองแต่
จะใชก้ารเปิดเสียงท่ีอดัแทรกไปใน Power Point แทน
การพูดด้วยปากเปล่าของเจ้าหน้าท่ี  และยงัช่วยลด
จ านวนเจ้าหน้าท่ีลง จากเ ม่ือก่อนท่ีใช้เจ้าหน้าท่ี
ทั้ งหมด 5 คน แต่ตอนน้ีใช้เพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ใน
การช้ีแจงและเปิดสไลดใ์หผู้ม้าปฐมนิเทศฟัง ซ่ึงส่งผล
ให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพข้ึนและพนักงานมี
เวลาในการท างานของตนมากยิง่ข้ึน 
 ซ่ึงผูจ้ดัท าสรุปผลโครงงานไดด้ั้งน้ี 

1.  สามารถลดระยะเวลาในการปฐมนิเทศ
และขั้นตอนในการบรรยายไดร้วดเร็วมากข้ึน โดยมี
การเปิด Power Point ท่ีไดมี้การบนัทึกเสียงเขา้ไป



 

 

แทนการพูดของเจา้หนา้ท่ี จากแต่ก่อนท่ีใชร้ะยะเวลา
ในการบรรยาย 3-4ชั่วโมง หลังจากท่ีได้มีการท า
โครงงานน้ีข้ึนมาช่วย ก็สามารถลดระยะเวลาในการ

ปฐมนิเทศใหเ้หลือเพียงแค่  2  ชัว่โมง  เพราะผูจ้ดัท าได้
มีการสรุปเฉพาะเน้ือหาในแต่ละสไลด์แบบย่อๆ  ท่ี
ส าคญัๆแทรกลงใน Power point แทนการบรรยาย
ของเจา้หน้าท่ี เพ่ือลดระยะเวลาในการบรรยายให้สั้น
ลง  และประหยัด เวลาทั้ งผู ้ท่ีมาฟังบรรยายและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมาบรรยาย 

2 . ป ร ะห ยัด ท รัพ ย าก ร บุ ค ค ล ใน ก า ร
ปฐมนิเทศ  ท าให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน โดยการปฐมนิเทศท่ีเราไดป้รับปรุงข้ึนมา จะใช้
เจา้หนา้ท่ีในการจดัอบรมเพียงแค่ 1  คนจากแต่ก่อนท่ี

ใชเ้จา้หนา้ท่ีดว้ยกนัทั้งหมด  5  คนข้ึนมาบรรยายในแต่
ละเร่ืองแต่เม่ือมีการท าโครงงานน้ีข้ึนมาก็สามารถลด

จ านวนเจ้าหน้าท่ีให้เหลือเพียงแค่ 1  คน  ท่ีมีหน้าท่ี
ช้ีแจงและเปิดตวั Power Point ให้ผูท่ี้มาปฐมนิเทศฟัง 
การปฐมนิเทศแบบน้ีจะช่วยให้ผูฟั้งเกิดความเขา้ใจ
มากยิ่ง ข้ึน  เพราะเ ม่ือผู ้ฟังไม่เข้าใจสไลด์ไหนก็
สามารถขอใหเ้จา้หนา้ท่ีเปิดยอ้นให้ฟังได ้เพื่อให้ผูฟั้ง
เข้าใจ เ น้ือหาอย่างครบถ้วน   เพื่ อพร้อมในการ
ปฏิบติังานในบริษทัอยา่งถูกตอ้งตามกระบวนการของ
บริษทั  
ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1 . เ น้ื อห าข้อ มู ลบ า งสไลด์ อ า จ มี ก า ร
เปล่ียนแปลงตามระยะเวลา ท าใหเ้สียงท่ีบนัทึกไปตอ้ง
น ามาแกไ้ขใหม่ตามสไลดท่ี์เปล่ียนแปลง 

2.ขอ้มูลเน้ือหาบางสไลด์ผูจ้ดัท าไม่สามารถ
ท าได ้เพราะขาดเน้ือหาขอ้มูล 

 
ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 

1.ท าไฟล์ส ารองข้ึนมาท่ีมีแต่เน้ือหาไม่ไดมี้
การบันทึกเสียงเข้าไป เพ่ือท่ีจะน าไฟล์เปล่านั้ นมา

อดัเสียงเขา้ไปใหม่ตามขอ้มูลท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง
ไป 

2.ผู ้จัดท าต้องไปหาข้อมูลเ พ่ิมเ ติมจาก
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนั้นหรือปรึกษาหารือกบั
พ่ีเล้ียง 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษาได ้

1. ไดป้ระสบการณ์จากการท างานเพื่อ เป็น
แนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้ระบบงาน
ต่างๆ ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 

2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.ไดรั้บความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรในบริษทั

เพ่ือน าไปพฒันาและแกไ้ขการท างานในอนาคตได ้
ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1. ไดป้ระสบการณ์จากการท างานเพื่อ เป็น
แนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยไดเ้รียนรู้ระบบงาน
ต่างๆ ไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่างๆมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรหาความรู้ เ ก่ียวกับกระบวนการ
ท างาน และลกัษณะการด าเนินงาน ก่อนท่ีจะเขา้ไป
ปฏิบติังานจริง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบติังาน 

2. ควรศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์
ส านกังานจากอินเทอร์เน็ต เช่น ศึกษาวิธีการใชเ้คร่ือง
ถ่ายเอกสารว่ามีขั้นตอนการถ่ายเอกสาร เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบติังานจริง และท าให้
ไม่เสียเวลาในการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กติตกิรรมประกาศ
การท่ีผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบัติงานในโครงงาน

สหกิจศึกษา ณ ธนาคารออมสิน ตลาดพลูตั้งแต่วนัท่ี 
14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ
2561 ส่งผลใหผู้จ้ดัท าไดรั้บ ความรู้และประสบการณ์
ต่าง ๆ ท่ีมีค่ามากมายส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบั
น้ีส า เ ร็จลงได้ด้วย ดี  จากความร่วมมือและการ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 
 1. ดร.สมพร           ปานยนิดี      อาจารยท่ี์ปรึกษา 
 2. คุณขวญันภา       สองเนียน     หวัหนา้แผนกบุคคล  
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีไดใ้ห ้
แนะน าช่วยเหลือในการจัดท ารายงาน  ผู ้จัดท า
ขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลและ เป็นท่ีปรึกษาในการท า
รายงานฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแล 
สอนงานใน ดา้นต่าง ๆ และให้ความรู้ความเขา้ใจกบั

ชี วิ ต ข อ ง ก า ร ท า ง า น จ ริ ง ซ่ึ ง ค ณ ะ ผู ้ จั ด ท า
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
บรรณานุกรม 
จิรวรรณ หยหูนูสิงห์.  (2556).  คู่มือใชง้าน Microsoft 

Power Point2013.  เขา้ถึงไดจ้าก 
https://www.gotknow.org 

ณฐัพนัธ์ เขมจรนนัทน์.  (2546).  ความหมายของการ
ปฐมนิเทศ.  เขา้ถึงไดจ้าก
http://elemig.psru.ac.th  

ธญัญา ผลอนนัต.์  (2548).  ประโยชน์ของ ของการ
ปฐมนิเทศ.  เขา้ถึงจากhttps:// 
elemig.psru.ac.th.  

ธงชยั สนัติวงษ.์  (2539).  รูปแบบการจดัปฐมนิเทศ.  
เขา้ถึงไดจากhttp:// elemig.psru.ac.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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โครงงานสหกจิเร่ือง :การพัฒนาส่ือการปฐมนิเทศพนักงานบริษัทไทยยูเน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั  

Development of Induction Media Thai Union Feed Mill Co,Ltd 

อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานสหกจิ :ดร.สมพรปานยนิดี 
โดย : 

นางสาวรสิตา อนัสุกนั     5804300195 
คณะบริหารธุรกจิ ภาควชิาการจัดการทัว่ไป 
บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ 1) เพื่อประหยัด

ทรัพยากรบุคคลในการอบรม 2) เพื่อช่วยให้ไม่เสียเวลาในการ

ท างานของผู้ฝึกอบรม 3) เพื่อให้การจัดอบรมมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยปัญหาเกดิจากในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่แต่
ละคร้ังน้ันจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจ านวน 5 คนมาบรรยาย
ให้ความรู้ในแต่ละเร่ืองและใช้ระยะเวลาในการปฐมนิเทศนาน 
3-4 ช่ัวโมง ซ่ึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน ต้องสูญเสียเวลาใน
การท างานของตนไป   ผู้จัดท าจึงได้มีการน าโปรแกรม Power 
Point พร้อมบันทกึเสียงบรรยาย เข้ามาช่วยในการน าเสนอแทน

เจ้าหน้าที่ หลังจากการใช้ส่ือพบว่า พนักงานที่ต้องใช้ในการ

ฝึกอบรมเพียง 1 คน ท าหน้าที่ ช้ีแจงและเปิดสไลด์ให้ผู้มา
ปฐมนิเทศ  ส่งผลให้การปฐมนิเทศมีประสิทธิภาพขึ้นและ
พนักงานมีเวลาในการท างานของตนมากยิง่ขึน้ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้เจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายให้ความรู้ไม่เสียเวลาใน
การท างานของตน 

2. ท าให้การปฐมนิเทศน่าสนใจมากยิง่ขึน้และไม่น่าเบื่อ 
3. ประหยดัเวลาในการบรรยายให้ความรู้ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างการปฏบิัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             ประวตัิผู้จัดท า 

ช่ือ-นามสกุล : รสิตา  อนัสุกนั 

รหสันกัศึกษา : 5804300195 

คณะ : บริหารธุรกิจสาขาวชิา: การจดัการทัว่ไป 

                                                  ท่ีอยู ่: 38 หมู่2 ต าบลท่าจีน  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมุทรสาคร 
         74000 

         เบอร์โทร : 0804396343 

         E-Mail : Arm456.rasita.ask@gmail.com 
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