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กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตสินคา้และบริการ โดยปัญหาเกิด
จากกระบวนการผลิตสินคา้นั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงหากไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจในงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทั  ดงันั้น
ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ สามารถลดความผิดพลาด
ในกระบวนการผลิตมากข้ึน และลดระยะเวลาในการอธิบายขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
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บทที1่ 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
บริษัท ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากัด เป็นบริษัทจ ากัดท่ีท างานเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ์เก่ียวกับ

กระดาษทุกชนิด ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2537  ปัจจุบนั บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั มี
การขยายก าลงัการผลิต เพื่อให้รองรับต่อการให้บริการกบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน และมีการปรับตวัน า
เทคโนโลยีเขา้มาใช ้เพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาการท างานของมนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจุด
น้ีท าให้บริษทัจึงท าให้ไดรั้บความไวว้างใจจากทั้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ มากมาย  อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย , การไฟฟ้าฯ, 
กระทรวงต่างๆ, CAT Telecom เป็นตน้  

สถานการณ์การแข่งขนัในอุตสหากรรมการผลิตส่ือส่ิงพิมพมี์ความรุนแรง คู่แข่งมีจ านวน
เพิ่มข้ึน  ความกา้วหน้าของเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีสมยัใหม่  ท าให้ตน้ทุนการผลิตลดลง และ
สามารถผลิตสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีจะท าให้บริษทัอยูร่อดไดท้่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง คือการ
สร้างความแตกต่างทั้งในด้านคุณภาพและบริการ แต่ปัจจุบนัพบปัญหาในบริษทัฯ คือ  ความไม่
เขา้ใจในกระบวนการผลิต การให้บริการ ตลอดจนถึงการบริการหลงัการขาย การท างานถูกแยก
ส่วนกนั ไม่มีการเช่ือมต่อขอ้มูลการท างานระหว่างกนั ท าให้เกิดความผิดพลาดในการผลิต ลูกคา้
ร้องเรียน ตอ้งแกไ้ขงานให้ลูกคา้ ท าให้เสียเวลา และตน้ทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ลูกคา้เกิดความไม่พึง
พอใจ ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษทั และผลประกอบการ   

ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง  “คู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ของบริษทั ทาน
ตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั” ซ่ึงจะช่วยให้เห็นกระบวนการท างานทั้งหมด ตลอดจนระยะเวลา และแบบ
บนัทึกข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละแผนก  พนักงานทุกคนทราบเส้นทางการเดินของสายงานต่าง ๆ 
ตลอดจนระยะเวลา การส่งต่อขอ้มูลระหวา่งแผนกท าไดดี้ข้ึน แต่ละคนจะรู้ระยะเวลาในการท างาน 
การส่งงาน การติดต่อส่ือสารเกิดความชัดเจน ท าให้ทราบว่างานอยู่ข ั้นตอนใด และติดตามขอ้มูล
จากใคร ท าให้การท างานเกิดความรวดเร็ว ความผิดพลาดลดลง ส่งงานให้ลูกค้าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการท างานตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย  
1.2.2 เพื่อจดัท าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์อง บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั 
1.2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการอธิบาย หรือตอบค าถามเก่ียวกบัวธีิการท างาน และขั้นตอน

การปฏิบติังานขององคก์รของผูบ้ริหาร และพนกังาน 



2 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษากระบวนการท างานและออกแบบคู่มือ 
1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั 
1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้ห้ขอ้มูล ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกคา้ 
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.  2562 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 
  

  1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ท าใหบุ้คลากร และพนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการผลิต และ

แกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการท างาน ท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.4.2 ท าใหลู้กคา้ไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการและรวดเร็ว 
1.4.3 ท าใหพ้นกังานใหม่สามารถเรียนรู้งานไดร้วดเร็วมากข้ึน ลดระยะเวลาการสอนงาน

ของพนกังานเก่า   



 
 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

โครงงานสหกิจเร่ือง คู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของ บริษัท ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากัด มี
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
 2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัคู่มือ 

2.1.1 ความหมายของคู่มือ 
2.1.2 วตัถุประสงคใ์นการจดัท าคู่มือ 
2.1.3 องคป์ระกอบของคู่มือ 
2.1.4 ขั้นตอนของคู่มือ 
2.1.5 ลกัษณะของคู่มือท่ีดี 
2.1.6 ประโยชน์ของคู่มือ 

 
2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัคู่มือ 
            2.1.1 ความหมายของคู่มือ 

สุนิตย์  เย็นสบาย (2543)  ได้ให้ความหมายของคู่มือเป็นหนังสืออา้งอิงประเภทหน่ึงท่ี
จดัท าข้ึน เพื่อรวบรวมเร่ืองราว และขอ้เท็จจริงเก่ียวกบับุคคล เหตุการณ์แนวโนม้เฉพาะดา้น ซ่ึงอาจ
เป็น เร่ืองท่ี น่าสนใจด้านใดด้านหน่ึง  หรือเร่ืองในสาขาวิชาใดวิชาห น่ึงโดยเฉพาะอย่าง
กว้างๆ   สามารถใช้เป็นคู่มือศึกษาเร่ืองท่ีน่าสนใจได้เป็นอย่างดี หรืออาจใช้เป็นคู่มือในการ
ปฏิบติังาน และใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงขอ้เทจ็จริงท่ีจะตอบค าถามในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
 
            2.1.2 วตัถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ  
เสริมศกัด์ิ  วศิาลาภรณ์ (2542) ไดก้ล่าววา่วตัถุประสงคใ์นการจดัท าคู่มือ ประกอบดว้ย 
            1) เพื่อเป็นเส้นทางในการปฏิบติัด าเนินงาน 
            2) เพื่อใหผู้บ้ริหารและบุคลากรสามารถรู้ถึงการปฏิบติังานตรงส่วนนั้นไดดี้ข้ึน 
            3) เพื่อเป็น Guide Bookในการใหผู้อ่ื้นมาท างานแทนได ้
            4) เป็นคู่มือส าหรับเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการท างานในดา้นของการจดัส่งเอกสาร 
            5) เป็น Guide Book ท่ีท าใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
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            2.1.3 องค์ประกอบของคู่มือ  
 เสถียร คามีศกัด์ิ (2554) กล่าวไวว้า่ องคป์ระกอบของคู่มือ ประกอบไปดว้ยส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี  

-ส่วนปก     
-ขอบเขต และจุดประสงคข์องคู่มือ 
-หลกัฐานการไดรั้บการอนุญาตจากบุคลากรระดบัสูง    
-สารบญั 
-รายละเอียดของคู่มือ   
-กระบวนการปฏิบติังาน  
-การประเมินผล  
-ภาคผนวก เช่น  แบบฟอร์มตวัอยา่ง โครงสร้างขององคก์ร 
 

             2.1.4  ข้ันตอนของคู่มือ  
การจดัท าคู่มือมีกระบวน ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัน้ี (บุญยงค ์เกศเทศ 2542 : 5) 
1. ขั้นตอนเตรียมการ จัดท าคู่มือมีดังนี ้

1.1) วางแผนในการจดัท าคู่มือ จะเร่ิมท าตอนใด จะเสร็จส้ินตอนใด จะใชจ้  านวนเงิน
เท่าใด จะแต่งตั้งบุคคลไหนเป็นคณะกรรมการและคณะผูจ้ดัท าข้ึนมา 

1.2) การศึกษา คน้ควา้ขอ้มูล ระเบียบ กฎ แลว้ขอ้บงัคบั ค าสั่ง โครงสร้างแผนผงัของ
องคก์าร  หนา้ท่ีละฝ่ายภายในแผนก 

1.3) แจง้ใหบุ้คลากรในแผนกทราบทั้งหมดวา่ทางเราก าลงัด าเนินการเตรียมท าคู่มือ
ข้ึนมา 

1.4) ก าหนดจ านวนของเล่ม จะตอ้งการก่ีเล่ม แลว้จึงน ามาแจก 
            ผูจ้ดัเตรียมท าคู่มือควรทราบและค านึงถึง รู้จุดผิดพลาดของการใช ้ศึกษาคู่มือ ขององคก์าร
จากท่ีอ่ืน ศึกษาเทคนิควิธีเขียนวา่ควรออกเป็นแบบไหน พิจารณาถึงบุคลากรท่ีจะใชคู้่มืออยา่งถ่อง
แทก้ารร่วมมือจากบุคลากรระดบัสูง      
             2. ขั้นตอนปฏิบัติการ มีดังนี้ 

2.1) ปรึกษาหารือกบับุคลากรภายในองคก์ร 
2.2) สัมภาษณ์รายละเอียด เก่ียวกบั งานจากพนกังานแต่ละคน เพื่อรวบรวมขอ้มูล

ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดของการท างานแต่ละขั้นตอน 
2.3) สอบถามปัญหา เพื่อขจดัอุปสรรค ขอ้ผิดพลาดในการท างาน รวมทั้งขอ้แนะน า

จากผูท้  างาน 
2.4) ร่างคู่มือวธีิการปฏิบติังานโดยเขียนใหเ้ขา้ใจไดใ้จความ เช่น การตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของวสัดุ กบัเอกสารตอ้งถูกตอ้ง  
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2.5) เสนอร่างคู่มือวธีิการท างานใหผู้เ้ก่ียวขอ้งพิจารณา 
2.6) ปรับปรุงแกไ้ขร่างคู่มือจะตอ้งแกไ้ขตอ้งจุดไหนส่วนไหนเพิ่มเติมตรงไหนบา้ง  

ใหเ้ขียนลงไปเพิ่มตรงส่วนนั้น 
2.7) น าเสนอบุคลากรระดบัสูง เพื่ออนุญาตการทดลองใชคู้่มือ 
2.8) ทดลองใชคู้่มือ อาจจะตอ้งใชเ้วลาซกัประมาณ 3-6 เดือน 
2.9) ทบทวนเน้ือหา แนวทางท่ีจะตอ้งเขียนลงในคู่มืออีกคร้ัง   
2.10) เสนอบุคลากรระดบัสูง  เพื่อขออนุญาตใชอ้ยา่งเป็นทางการ 

3. ขั้นตอนการติดตามผล 
คู่มือท่ีจดัท าข้ึนมาใชน้ี้  จะตอ้งมีการด าเนินการติดตาม ปรับเปล่ียน แกไ้ข ให้ดีข้ึนกวา่เดิม 

อยูเ่สมอ เช่น เม่ือมีกฎระเบียบค าสั่งใหม่เขา้มาตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข  ปรับปรุงคู่มือทนัที  การ
ด าเนินการแกไ้ขตอ้งปรับปรุงน้ี ถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่มากนกัอาจตอ้งใชว้ธีิการขีดทบัตวัค า เติม
แต่งเพิ่มข้อความเข้ามาใหม่  น าใบมาแทรกก็ดี ดังนั้น คู่มือท่ีจดัท าข้ึนน้ี ไม่ต้องท าการเย็บสัน
เอกสารจะเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุดคือน าใส่แฟ้มเอกสาร เพื่อความสะดวกสบายในการน ามาแกไ้ขใหม่ 
 

2.1.5 ลกัษณะของคู่มือทีด่ี  
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบขา้ราชการ (2549 : 24) กล่าววา่ลกัษณะของคู่มือท่ีดี 

ประกอบดว้ย 
1. กระชบั ชดัเจน เขา้ใจง่าย 
2. เป็นประโยชน์ส าหรับการท างานและฝึกอบรม 
3. เหมาะสมกบัองคก์รและผูใ้ชง้าน แต่ละกลุ่ม 
4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม 
5. มีความเป็นปัจจุบนั (update) ไม่ลา้สมยั 
6. แสดงหน่วยงานท่ีจดัท า วนัท่ีเร่ิมใชถื้อปฏิบติั 
7. มีตวัอยา่งประกอบ 

 
2.1.6 ประโยชน์ของคู่มือส านักงาน 

เนตร์พณัณา  ยาวิราช (2546) ไดก้ล่าว คู่มืองานส านกังานจะท าใหเ้กิดผลประโยชน์ได้
ดงัต่อไปน้ี  
             1. ท  าใหอ้งคก์รมีการพฒันาอยา่งสมเหตุสมผล  เน่ืองจากคู่มืองานส านกังานเป็นแนวทางให้
พนกังานปฏิบติังานอยา่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์วางไวแ้ละมีการพฒันาการปฏิบติังานใหดี้มาก 
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2. ช่วยในการฝึกพนกังานใหม่  คู่มืองานส านกังานเป็นตวัช่วยอธิบายท่ีมีลายลกัษณ์อกัษร 
ท่ีใช้เป็นคู่ มือฝึกงานเม่ือเร่ิมลงมือปฏิบัติงาน แล้วยงัให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่พนักงาน เช่น 
จุดมุ่งหมาย หลกัปรัชญา โครงสร้าง และวธีิท่ีจะท างานต่างๆ 

3. ช่วยลดระยะเวลาส าหรับผูบ้ริหารในการอธิบาย หรือตอบค าถามพนักงานเก่ียวกับ 
นโยบาย  วตัถุประสงค ์ วธีิท างาน และกระบวนขั้นตอนงานขององคก์ร 

4. ท าให้เกิดความคล่องตวัในการท างาน เน่ืองมาจากคู่มืองานส านักงานท าให้การท างาน
ส านกังานเป็นทางเดียวกนั  เกิดความเช่ือมโยงกนั  และเกิดความช ่าชอง  ท าใหเ้กิดความคล่องตวัใน
การท างาน 

5. ท าให้ขวญัก าลงัใจของพนักงานดีข้ึน เน่ืองมาจากคู่มือการท างานจะสามารถลดความ
ผิดพลาดในการท างาน  เพราะพนกังานเขา้ใจถึงลกัษณะของงาน  กระบวนขั้นตอนการท างาน  ท า
ให้สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรและเป็นการปลุกขวญัก าลังใจในการท างานของ
พนกังาน 

6. การท าคู่มือส าหรับงานใดงานหน่ึงเป็นการก าหนดอ านาจหน้าท่ีกับความรับผิดชอบ
ส าหรับงานนั้น ซ่ึงจะเกิดผลท าใหพ้นกังานท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

7. คู่มือการท างาน เป็นเคร่ืองมือในการช่วยดูแลควบคุม  เน่ืองจากขั้นตอนเร่ิมแรกของ
กระบวนการควบคุม  คือการก าหนดพื้นฐานข้ึนมา  เพื่อน าพื้นฐานเป็นเกณฑใ์นการท างาน 

8. ช่วยปรับปรุงการท างานของพนักงานให้ดีข้ึน เน่ืองมาจากคู่มือการท างานจะช่วยลด
ความขดัแยง้ในการท างานระหวา่งพนกังาน  เน่ืองมาจากคู่มือการท างานจะเป็นตวัก าหนดหนา้ท่ีกบั
ความรับผดิชอบของพนกังาน   นโยบาย  วธีิการท างานและการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจน 

9. ช่วยปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการท างาน เน่ืองมาจากการท่ีมีคู่มือการ
ท างานจะช่วยลดความผดิพลาดในการท างานเน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจ 

10. ช่วยผูบ้ริหารในการตรวจสอบการท างานและวิเคราะห์ความรับผิดชอบของพนักงาน
ให้เหมาะสม ผูบ้ริหารสามารถท่ีจะตรวจสอบความรับผิดชอบของพนกังานเป็นตลอดระยะๆ  โดย
ยดึคู่มือการท างานเป็นหลกั พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแกไ้ขคู่มือการท างานใหเ้หมาะสมดว้ย 

11. ช่วยประหยดัตน้ทุนในการท างาน คู่มือการท างานท่ีเหมาะสมจะสามารถช่วยลดความ
ซ ้ าซ้อนและการแก้ไขปัญหาการท างานต่างๆ ท าให้การท างานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สูงข้ึน เช่น ใชเ้วลานอ้ยลง ปริมาณงานสูงข้ึน 

 
      
 

  
  



 
 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1  ช่ือและสถานประกอบการ 
บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั 
79/7 หมู่ 9 ซอยทววีฒันา 28 ถนนเลียบคลองทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10170 
โทรศพัท:์ 66 (0)2-800-2691-6  โทรสาร: 66 (0)2-800-2698-9 

  

 
 

รูปที ่3.1 แผนทีต่ั้งของบริษัท ทานตะวนัเปเปอร์ จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร  
บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั เป็นองคก์รท่ีให้บริการในดา้นการผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบั

กระดาษ มาเป็นเวลากวา่ 20 ปี มีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลย ีเพื่อตอบสนองต่อผูใ้ชบ้ริการในการผลิต
ส่ือส่ิงพิมพ ์
 
3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
               นักศึกษาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู ้ช่วยพนักงานฝ่าย เอกสาร  ลักษณะงานท่ีได้รับ
มอบหมายดงัต่อไปน้ี 

- จดัท าใบเอกสารใบเสนอราคา เพื่อเสนอราคาใหแ้ก่ลูกคา้ 
- ติดต่อกบัลูกคา้ผา่นอีเมลล,์ โทรศพัท ์
- ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจดัส่ง 

 
3.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 
                  คุณฐิติยาภรณ์ มุย้จีน (ต าแหน่ง ผูช่้วยผูจ้ดัการ ) เบอร์โทร 089-450-6700 
 
3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบติังานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบติังานนับตั้งแต่                                                                         
วนัท่ี  15  พฤษภาคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ 
 
 3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากได้ปฏิบติังานมาระยะหน่ึงในแผนก ฝ่ายบุคคลซ่ึงมีหน้าท่ี
จดัเก็บเอกสาร ตรวจเอกสาร จดัท าใบเสนอราคาเพื่อส่งใหลู้กคา้พิจารณา 

2. รวบรวมขอ้มูลในทุกขั้นตอนการผลิต จากพนักงานทุกหน้าท่ี เพื่อท่ีจะได้ทราบล าดบั
ขั้นตอนการผลิตอยา่งละเอียด 

3. ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวธีิการด าเนินการโครงการเพื่อท ารูปเล่ม 
4. ด าเนินการจดัท าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
5. สรุปผลโครงงาน คู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
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ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
    3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  คอมพิวเตอร์ 
-  เคร่ืองปร้ินท ์ 
-  โทรศพัท ์
-  เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 2562 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ก าหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

3. ปรึกษากับอาจารย์เร่ือง
วธีิการด าเนินการโครงการ 

    

4. ด าเนินการจดัท าคู่มือการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

    

5. สรุปผลโครงงาน     



 
 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง คู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของ บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั 
จากการเร่ิมฝึกงานท่ีบริษทั และไดพ้บปัญหาในการเรียนรู้ และท าความเขา้ใจในขั้นตอนการผลิต ซ่ึงมี
หลายขั้นตอน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานใหม่ไดเ้รียนรู้และท าความเขา้ใจเก่ียวกบัทุกๆ ขั้นตอนการผลิต 
จึงจดัท าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
4.1 ขั้นตอนการผลติส่ือส่ิงพมิพ์ 

ขั้นที ่1 ติดต่อกบัลูกค้า 
ฝ่ายขายมีการพูดคุยกบัลูกคา้ผา่นทางโทรศพัท ์หรือ อีเมลล์ เพื่อตอ้งการทราบวา่ลกัษณะงานท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ กระดาษ สี  ปริมาณช้ินงาน ก าหนดวนั เวลา ราคา ฯลฯ  
 

ขั้นที ่2 การจัดท าใบเสนอราคาเพือ่ให้ลูกค้าพจิารณา 
หลังจากได้พูดคุยกับลูกค้าและตกลงลักษณะงานแล้ว จึงจดัท าใบเสนอราคา (Quotation) 

เพื่อให้ลูกคา้พิจารณาใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกคา้เซ็นยนืยนัการสั่งซ้ือ หากลูกคา้ตกลงท่ีจะสั่งผลิตสินคา้ 
ลูกคา้จะจดัท าใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) ส่งมาใหเ้พื่อเป็นหลกัฐานยนืยนั 
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รูปท่ี 4.1 ใบเสนอราคา (Quotation) 
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รูปท่ี  4.2 ใบสั่งซ้ือ (Purchase Order) 
 

ขั้นที ่3 เข้าสู่กระบวนการผลิต  
เม่ือได้รับใบสั่งซ้ือแล้ว บริษทัฯ จึงน าขอ้มูลของลูกคา้ และรายละเอียดของงานมากรอกใน

ระบบ เพื่อออกใบสั่งงานพิมพ์ จากนั้ นออกแบบแบบฟอร์มตามท่ีลูกค้าต้องการ แล้วจึงส่งเข้าสู่
เคร่ืองพิมพเ์พื่อจดัพิมพต่์อไป  
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รูปท่ี 4.3เคร่ืองพิมพ ์
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รูปท่ี 4.4 งานท่ีพิมพเ์สร็จแลว้ 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

ขั้นที ่4 น าไปจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 เม่ือเสร็จจากกระบวนการพิมพล์งกระดาษแลว้ ส าหรับงานท่ีตอ้งจดัท าเป็นรูปเล่ม ก็จะน ามา
จดัเรียงเป็นเล่มๆ ดว้ยเคร่ืองจดัเล่มดงัรูปท่ี 4.5 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 น ากระดาษเขา้เคร่ืองเก็บเล่ม 
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รูปท่ี 4.6  งานท่ีจดัท าเป็นรูปเล่มเสร็จแลว้ 
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ขั้นที ่5 ตรวจสอบสินค้าอกีคร้ังก่อนส่งให้ลูกค้า 
เม่ือผา่นขั้นตอนท่ี 4 แลว้จะตอ้งมีการให ้QC ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนการจดัส่ง ส าหรับ

การจดัส่งดว้ยรถส่งของ โดยพนกังานส่งของ หรือส่งบริษทัรับจา้งขนส่งส าหรับลูกคา้ท่ีอยูต่่างจงัหวดั 
การวางบิลก าหนดช าระภายใน 30 วนันบัจากวนัส่งสินคา้ 

 

 
 

รูปท่ี 4.7 การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจดัส่ง 
 

ขั้นที ่6  การวางบิลรับเช็ค 
ฝ่ายการเงินและบญัชีจะออกใบแจง้หน้ี และใบก ากบัสินคา้ และจดัส่งไปพร้อมกบัการส่งสินคา้

ใหลู้กคา้ เม่ือพนกังานส่งสินคา้ ส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ จะเก็บส าเนาใบแจง้หน้ีกลบัมาส่งยงั
ฝ่ายการเงินฯ และเม่ือถึงก าหนดระยะเวลา 30 วนั บริษทัฯ จะส่งพนกังานไปรับเช็คท่ีลูกคา้ เพื่อน าไป
ฝากธนาคารต่อไป   
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4.2 จัดท าเป็นคู่มืออย่างง่าย 
 

 
 
4.3  สรุปและประเมินผล 

หลงัจากจดัท าเป็นคู่มือเสร็จแลว้ ไดท้ดลองน าไปให้พนกังานในแผนกอ่ืนในส านกังานไดอ่้าน 
ท าความเขา้ใจ และทดลองปฏิบติั พบว่า พนักงานซ่ึงไม่มีประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัโรงพิมพ ์
สามารถท าความเข้าใจขั้นตอนการท างานได้ง่ายข้ึน แต่ยงัต้องสอนหรืออธิบายบางขั้นตอนอยู ่
ระยะเวลาในการเรียนรู้งานสั้นลง ลดภาระการสอนงานของพนกังานเก่า 

ขั้นที ่1 ติดต่อกบัลูกค้า

ขั้นที ่2 การจัดท าใบเสนอราคาเพือ่ให้ลูกค้าพจิารณา

ขั้นที ่3 เข้าสู่กระบวนการผลติ 

ขั้นที ่4 น าไปจัดท าเป็นรูปเล่ม

ขั้นที ่5 การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และ การจัดส่งสินค้า   

ขั้นที ่6 การวางบิลและการรับเช็ค



 
 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 หลังจากที่ได้มีการด าเนินงาน  จดัท ำคู่มือกำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของบริษทั ทำนตะวนั       

เปเปอร์ จ  ำกดั นั้น โดยปัญหำเกิดจำกกำรไม่เขำ้ใจในกระบวนกำรผลิต กำรให้บริกำร ตลอดจนถึงกำร
บริกำรหลงักำรขำย กำรท ำงำนถูกแยกส่วนกนั ไม่มีกำรเช่ือมต่อขอ้มูลกำรท ำงำนระหวำ่งกนั ท ำให้เกิด
ควำมผิดพลำดในกำรผลิต ลูกคำ้ร้องเรียน ตอ้งแกไ้ขงำนให้ลูกคำ้ ท ำให้เสียเวลำ และตน้ทุนกำรผลิต
เพิ่มข้ึน ลูกคำ้เกิดควำมไม่พึงพอใจ ส่งผลต่อภำพลกัษณ์ของบริษทัและผลประกอบกำร หลงัจำกด ำเนิน
โครงงำนสหกิจศึกษำแลว้ พบวำ่บรรลุวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. บุคลำกร และพนกังำนเกิดควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรผลิต และแกปั้ญหำท่ีจะเกิดข้ึน
ในกำรท ำงำน ท ำใหง้ำนมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

2. ลดควำมผดิพลำดในกระบวนกำรผลิต  
3. ลูกคำ้ไดรั้บกำรบริกำรท่ีรวดเร็ว และไดรั้บสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมควำมตอ้งกำร  
4. พนักงำนใหม่ สำมำรถเรียนรู้ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรผลิตได้จำกคู่มือ ได้อย่ำงรวดเร็ว ลด

ระยะเวลำในกำรสอนงำนของพนกังำนเก่ำ และบุคคลำกรลงได ้
  

 5.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
1. เน่ืองจำกกระบวนกำรผลิตมีขั้นตอนท่ีหลำกหลำย แตกต่ำงกนัไปในแต่ละงำน จึงท ำให้กำร

ท ำควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรทั้งหมด ตอ้งใชร้ะยะเวลำ และควำมตั้งใจในกำรเรียนรู้   
  

5.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1. ควรศึกษำรำยละเอียดของแต่ละงำน อย่ำงรอบคอบ หำกไม่เข้ำใจกระบวนกำรใด ควร

ปรึกษำ สอบถำมจำกพนกังำนเก่ำท่ีมีประสบกำรณ์มำกกวำ่ เพื่อเพิ่มควำมถูกตอ้ง และควำมรวดเร็วใน
กำรเรียนรู้  

  
5.4 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ไดรั้บประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนในระบบบริษทั  
 2. ฝึกทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกควำมอดทน  
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 3. ไดรั้บควำมรู้ใหม่ๆ จำกกำรท ำงำน เพื่อน ำไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทำงกำรท ำงำนในอนำคต 
4. ไดฝึ้กฝนควำมรับผดิชอบต่อหนำ้ท่ีๆ ไดรั้บมอบหมำยจำกงำน  
5. ท ำใหเ้ป็นคนท่ีตรงต่อเวลำ 
6. ท ำใหแ้กปั้ญหำเฉพำะหนำ้ไดดี้ข้ึน 
7. ไดรู้้จกักบับุคลำกรทุกแผนกของบริษทั 
  
5.5 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.  เกิดควำมผดิพลำดในกำรจดัท ำใบเสนอรำคำใหลู้กคำ้ 
2. นกัศึกษำไดรั้บมอบหมำยงำนในหลำกหลำยหน้ำท่ี ไม่ไดป้ฏิบติังำนเฉพำะต ำแหน่ง แต่ละ

หนำ้ท่ีตอ้งใชเ้วลำในกำรท ำควำมเขำ้ใจ 
 

5.6 ข้อเสนอแนะ 
1.  ตรวจสอบรำยละเอียดในใบเสนอรำคำให้ถูกต้องก่อนส่งให้ลูกค้ำ เพื่อป้องกันควำม

ผดิพลำด เพรำะหำกเสนอรำคำผดิ อำจเกิดควำมเสียหำยต่อบริษทัได ้
2.  ศึกษำเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรและแผนกท่ีตอ้งท ำงำนมำล่วงหน้ำ เพื่อให้เขำ้ใจบริบท

ขององคก์รท่ีเขำ้ไปท ำงำน เพื่อวำงแผนฝึกฝนและเรียนรู้งำนบำงอยำ่งก่อนเร่ิมงำนจริง เพื่อให้สำมำรถ
เรียนรู้กำรท ำงำนไดเ้ร็วข้ึน 
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ภทัรภูมิ พุม่ไพศาลชยั1  
ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
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บทคดัย่อ    
โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองคู่มือการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพข์อง บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ ากดั 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัคือ 1) เพ่ือพฒันาคู่มือการ
ผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ 2) เพื่อศึกษาและท าความเขา้ใจ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพ่ือลดความผิดพลาด
ในการผลิตสินคา้และบริการ โดยปัญหาเกิดจาก
กระบวนการผลิตสินคา้นั้น มีรายละเอียดและขั้นตอน
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงหากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในงาน
อาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือของบริษทั  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดท้ าคู่มือ
การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์และไดน้ าไปทดลองใช ้พบวา่ 
สามารถลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากข้ึน 
และลดระยะเวลาในการอธิบายขั้นตอนการท างาน
ของบุคลากร 

Abstract 
This study aimed to:1) Develop a printing 

media guide; 2) to learn the process and increase 
accuracy; 3) make fewer mistakes. The problems of 
the product division were due to overly  detailed and 
complex procedures. If any mistakes happened, they 
would affect the credibility of the company. With that, 
the author wrote up a printing media guide and 
performed a trial, and the result was that product 
delivery  became more accurate and reduced the time 
to coach employees. 

 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
1.  เ พ่ือศึกษากระบวนการท างานตั้ งแต่

เร่ิมตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ย  
2. เพ่ือจัดท าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของ 

บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ ากดั 
3. เพื่อลดระยะเวลาในการอธิบาย หรือตอบ

ค าถามเ ก่ียวกับวิ ธีการท างาน และขั้ นตอนการ
ปฏิบติังานขององคก์รของผูบ้ริหาร และพนกังาน 

ขอบเขตของโครงงาน 
1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ศึกษากระบวนการ

ท างานและออกแบบคู่มือ 

2.  ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี บริษทั ทานตะวนัเป

เปอร์ จ ากดั 

3 .   ขอบ เขตด้านผู ้ให้ข้อมูล  ผู ้บ ริหาร 

พนกังาน และลูกคา้ 

4 .   ขอบ เขตด้าน เ วลา  ตั้ ง แต่ ว ัน ท่ี  14 

พฤษภาคม พ.ศ.  2562 - 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 

  

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                

1. ท าให้บุคลากร และพนักงานเกิดความรู้
ความเขา้ใจในกระบวนการผลิต และแก้ปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนในการท างาน ท าใหง้านมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ท าให้ลูกคา้ไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตรง
ตามความตอ้งการและรวดเร็ว 



3. ท าให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานได้
รวดเ ร็วมากข้ึน ลดระยะเวลาการสอนงานของ
พนกังานเก่า   
 

ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลังจากได้ปฏิบัติงานมา
ระยะหน่ึงในแผนก ฝ่ายบุคคลซ่ึงมีหน้าท่ีจัดเก็บ
เอกสาร ตรวจเอกสาร จดัท าใบเสนอราคาเพ่ือส่งให้
ลูกคา้พิจารณา 

2. รวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต จาก
พนักงานทุกหน้าท่ี เพ่ือท่ีจะได้ทราบล าดับขั้นตอน
การผลิตอยา่งละเอียด 

3. ปรึกษากับอาจารย์เ ร่ืองวิธีการด าเนินการ
โครงการเพ่ือท ารูปเล่ม 

4. ด าเนินการจดัท าคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์
5. สรุปผลโครงงาน คู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

หลังจากท่ีได้มีการด า เ นินงาน โดยน า
หลักการ Lean การลดความสูญเสียเน่ืองจากการ
เคล่ือนไหว (Motion) มาประยุกต์ใชเ้พ่ือแกไ้ขปัญหา
นั้ น สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้ งไวโ้ดย
คณะผูจ้ ัดท าได้เปรียบเทียบจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานในแผนกธุรการในค้นหา ตรวจสอบและ
จดัเก็บเอกสาร  

สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากจดัท าเป็นคู่มือเสร็จแลว้ ไดท้ดลอง

น าไปใหพ้นกังานในแผนกอ่ืนในส านกังานไดอ่้าน ท า
ความเขา้ใจ และทดลองปฏิบติั พบวา่ พนกังานซ่ึงไม่มี
ประสบการณ์การท างานเก่ียวกบัโรงพิมพ ์สามารถท า
ความเขา้ใจขั้นตอนการท างานได้ง่ายข้ึน แต่ยงัตอ้ง
สอนหรืออธิบายบางขั้นตอนอยู่ ระยะเวลาในการ

เรียนรู้งานสั้นลง ลดภาระการสอนงานของพนักงาน
เก่า       
 
ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

เ น่ืองจากกระบวนการผลิตมีขั้ นตอนท่ี

หลากหลาย แตกต่างกนัไปในแต่ละงาน จึงท าให้การ

ท าความเข้าใจในกระบวนการทั้ งหมด ต้องใช้

ระยะเวลา และความตั้งใจในการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
ควรศึกษารายละเอียดของแต่ละงาน อย่าง

รอบคอบ หากไม่เขา้ใจกระบวนการใด ควรปรึกษา 
สอบถามจากพนักงานเก่าท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 
เพ่ือเพ่ิมความถูกตอ้ง และความรวดเร็วในการเรียนรู้ 

 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
       ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา                

1. ได้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง
โดยได้เรียนรู้ระบบงานเอกสารต่างๆและได้พฒันา
ศกัยภาพตนเองมากข้ึน 

 2. ฝึกการมีมนุษยส์ัมพนัธ์และความอดทน
ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

 

ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1. เกิดความผิดพลาดในการจดัท าใบเสนอ

ราคาใหลู้กคา้ 

2.  นั ก ศึ กษ าได้ รั บมอบหมาย ง านใน

หลากหลายหนา้ท่ี ไม่ไดป้ฏิบติังานเฉพาะต าแหน่ง แต่

ละหนา้ท่ีตอ้งใช ้

ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารลูกคา้มีความส าคญัและจ านวน

มากดงันั้นผูท่ี้จะปฏิบติังาน ควรศึกษารายละเอียดของ
เอกสารใหช้ดัเจน เพ่ือไม่ใหเ้กิดความผิดพลาด 



       2. ควรศึกษาหาความรู้เ ก่ียวกับตัวสินค้าและ
โปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ทีโอที จ ากดั 
(มหาชน) เพ่ือเป็นการแสดงความตั้งใจและสนใจใน
การปฏิบติังาน 
 
กติตกิรรมประกาศ 

ตามท่ีผูจ้ ัดท าได้มาปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษา เร่ืองหนงัสือคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพข์อง 
บริษัท ทานตะวันเปเปอร์  จ ากัด  ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  14 
พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 นั้นส าเร็จ
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กิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จ า ก ค ว า ม
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ทา้ยสุดน้ีคณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วม
ในการใหข้อ้มูลและค าแนะน าท่ีดีท าใหร้ายงานฉบบัน้ี
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ผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทคดัย่อ 

โครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ของ 
บริษทั ทานตะวนัเปเปอร์ จ  ากดั วตัถุประสงค์ของการวิจยัคือ 1) 
เพื่อพฒันาคู่มือการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  2) เพื่อศึกษาและท าความ
เขา้ใจกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาดใน
การผลิตสินคา้และบริการ โดยปัญหาเกิดจากกระบวนการผลิต
สินคา้นั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนท่ีหลากหลาย ซ่ึงหากไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจในงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อความน่าเช่ือถือของบริษทั  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดท้  าคู่มือ
การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ และได้น าไปทดลองใช้ พบว่า สามารถลด
ความผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากข้ึน และลดระยะเวลาใน
การอธิบายขั้นตอนการท างานของบุคลากร 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ท าใหบุ้คลากร และพนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจใน

กระบวนการผลิต และแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการท างาน ท าให้
งานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  ท าใหลู้กคา้ไดรั้บผลิตภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตรงตามความ
ตอ้งการและรวดเร็ว 

3. ท าใหพ้นกังานใหม่สามารถเรียนรู้งานไดร้วดเร็วมาก
ข้ึน ลดระยะเวลาการสอนงานของพนกังานเก่า   
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ภาพระหว่างปฏบิัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปถ่ายท่ี 1 ภาพระหวา่งการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนจดัส่ง 



 

รูปท่ี 2 การมาตรวจเยีย่มของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

 

 

รูปท่ี 3 การถ่ายภาพร่วมกบัพี่เล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษ า 



 
ประวตัิผู้จัดท ำ 

 

 
 
รหัสนักศึกษำ :  5814300014 
 
ช่ือ – นำมสกุล :  นาย ภทัรภูมิ พุม่ไพศาลชยั 

   Pattaraphoom Pumpaisanchai 
คณะ  :  บริหารธุรกิจ 
 
สำขำวชิำ :  การจดัการทัว่ไป 
 
ทีอ่ยู่  :  79/7 ม.9 ซอยทววีฒันา 28 ถนนเลียบคลองทววีฒันา แขวงศาลาธรรมสพน์ 
     เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
 
เบอร์โทรติดต่อ :  087-100-0047 
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