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จดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 31 สิ งหาคม 2562
เรื่ อง

ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา

เรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจศึกษา ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป
ดร.สมพร ปานยินดี
ตามที่ ผูจ้ ดั ท า นาย ภัท รภู มิ พุ่มไพศาลชัย นักศึ กษาภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุ รกิ จ
มหาวิทยาลัยสยามได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562
ในตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงาน ได้รับมอบหมายงานจากพนักงานที่ปรึ กษาแผนกการบริ การ ให้ทารายงานเรื่ อง
หนังสื อคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
บัดนี้ การปฏิ บตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ได้เสร็ จสิ้ นลงแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาจึ งขอนาส่ งรายงานดังกล่ าวมา
พร้อมกันนี้จานวน 1 ฉบับ เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
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ขอบพระคุ ณ คณะอาจารย์ทุ กท่านที่ เคารพ ที่ได้เสริ มสร้ างความรู้ หรื อแนวคิดและให้คา
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โครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ องคู่มือการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2) เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาดในการผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยปั ญหาเกิด
จากกระบวนการผลิ ตสิ นค้านั้น มีรายละเอียดและขั้นตอนที่หลากหลาย ซึ่ งหากไม่มีความรู ้ ความ
เข้าใจในงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อความน่าเชื่ อถื อของบริ ษทั ดังนั้น
ผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาคู่มือการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า สามารถลดความผิดพลาด
ในกระบวนการผลิตมากขึ้น และลดระยะเวลาในการอธิ บายขั้นตอนการทางานของบุคลากร
คาสาคัญ : คู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์/ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
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บทที1่
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
บริ ษ ัท ทานตะวัน เปเปอร์ จากัด เป็ นบริ ษ ัท จากัดที่ ท างานเกี่ ย วกับ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์เกี่ ย วกับ
กระดาษทุกชนิด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ปั จจุบนั บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด มี
การขยายกาลังการผลิ ต เพื่ อให้รองรับ ต่อการให้บริ การกับลู กค้ามากยิ่งขึ้ น และมี การปรับตัวนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพิ่มผลผลิต และลดระยะเวลาการทางานของมนุษย์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งจุด
นี้ ทาให้บริ ษทั จึงทาให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จ หรื อ
หน่ วยงานเอกชนต่ างๆ มากมาย อาทิ เช่ น ธนาคารกรุ ง ไทย, ธนาคารทหารไทย, การไฟฟ้ าฯ,
กระทรวงต่างๆ, CAT Telecom เป็ นต้น
สถานการณ์ การแข่งขันในอุตสหากรรมการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์มีความรุ นแรง คู่แข่งมีจานวน
เพิ่มขึ้ น ความก้าวหน้าของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้ตน้ ทุนการผลิ ตลดลง และ
สามารถผลิตสิ นค้าได้เร็ วขึ้น ซึ่ งสิ่ งที่จะทาให้บริ ษทั อยูร่ อดได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง คือการ
สร้ างความแตกต่างทั้งในด้านคุ ณภาพและบริ การ แต่ปัจจุบนั พบปั ญหาในบริ ษทั ฯ คื อ ความไม่
เข้าใจในกระบวนการผลิ ต การให้บริ การ ตลอดจนถึงการบริ การหลังการขาย การทางานถูกแยก
ส่ วนกัน ไม่มีการเชื่ อมต่อข้อมูลการทางานระหว่างกัน ทาให้เกิ ดความผิดพลาดในการผลิ ต ลูกค้า
ร้องเรี ยน ต้องแก้ไขงานให้ลูกค้า ทาให้เสี ยเวลา และต้นทุนการผลิ ตเพิ่มขึ้น ลูกค้าเกิ ดความไม่พึง
พอใจ ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ของบริ ษทั และผลประกอบการ
ดังนั้น ผูจ้ ดั ทาจึงทาโครงงานสหกิจศึกษาเรื่ อง “คู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ ของบริ ษทั ทาน
ตะวันเปเปอร์ จากัด” ซึ่ งจะช่ วยให้เห็ นกระบวนการทางานทั้งหมด ตลอดจนระยะเวลา และแบบ
บันทึ ก ข้อมู ล ต่ าง ๆ ของแต่ ล ะแผนก พนัก งานทุ ก คนทราบเส้ นทางการเดิ นของสายงานต่าง ๆ
ตลอดจนระยะเวลา การส่ งต่อข้อมูลระหว่างแผนกทาได้ดีข้ ึน แต่ละคนจะรู ้ระยะเวลาในการทางาน
การส่ งงาน การติดต่อสื่ อสารเกิ ดความชัดเจน ทาให้ทราบว่างานอยู่ข้ นั ตอนใด และติดตามข้อมูล
จากใคร ท าให้ ก ารท างานเกิ ด ความรวดเร็ ว ความผิ ด พลาดลดลง ส่ ง งานให้ ลู ก ค้า ได้ท ัน ตาม
กาหนดเวลา ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำร
1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการทางานตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
1.2.2 เพื่อจัดทาคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
1.2.3 เพื่อลดระยะเวลาในการอธิ บาย หรื อตอบคาถามเกี่ยวกับวิธีการทางาน และขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานขององค์กรของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษากระบวนการทางานและออกแบบคู่มือ
1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
1.3.3 ขอบเขตด้านผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกค้า
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทาให้บุคลากร และพนักงานเกิดความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต และ
แก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทางาน ทาให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
1.4.2 ทาให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและรวดเร็ ว
1.4.3 ทาให้พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้งานได้รวดเร็ วมากขึ้น ลดระยะเวลาการสอนงาน
ของพนักงานเก่า

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงงานสหกิ จเรื่ อ ง คู่ มื อ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ของ บริ ษ ัท ทานตะวัน เปเปอร์ จากัด มี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคู่มือ
2.1.1 ความหมายของคู่มือ
2.1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ
2.1.3 องค์ประกอบของคู่มือ
2.1.4 ขั้นตอนของคู่มือ
2.1.5 ลักษณะของคู่มือที่ดี
2.1.6 ประโยชน์ของคู่มือ
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับคู่มือ
2.1.1 ความหมายของคู่มือ
สุ นิตย์ เย็นสบาย (2543) ได้ให้ความหมายของคู่ มื อเป็ นหนังสื ออ้างอิ งประเภทหนึ่ งที่
จัดทาขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่ องราว และข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์แนวโน้มเฉพาะด้าน ซึ่งอาจ
เป็ นเรื่ องที่ น่ า สนใจด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อเรื่ องในสาขาวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ งโดยเฉพาะอย่ า ง
กว้า งๆ สามารถใช้ เป็ นคู่ มื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งที่ น่ า สนใจได้เป็ นอย่า งดี หรื อ อาจใช้ เป็ นคู่ มื อ ในการ
ปฏิบตั ิงาน และใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงข้อเท็จจริ งที่จะตอบคาถามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
2.1.2 วัตถุประสงค์ ในการจัดทาคู่มือ
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2542) ได้กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดทาคู่มือ ประกอบด้วย
1) เพื่อเป็ นเส้นทางในการปฏิบตั ิดาเนินงาน
2) เพื่อให้ผบู้ ริ หารและบุคลากรสามารถรู้ถึงการปฏิบตั ิงานตรงส่ วนนั้นได้ดีข้ ึน
3) เพื่อเป็ น Guide Bookในการให้ผอู้ ื่นมาทางานแทนได้
4) เป็ นคู่มือสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทางานในด้านของการจัดส่ งเอกสาร
5) เป็ น Guide Book ที่ทาให้งานบรรลุเป้ าหมาย
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2.1.3 องค์ ประกอบของคู่มือ
เสถียร คามีศกั ดิ์ (2554) กล่าวไว้วา่ องค์ประกอบของคู่มือ ประกอบไปด้วยส่ วนต่าง ๆ ดังนี้
-ส่ วนปก
-ขอบเขต และจุดประสงค์ของคู่มือ
-หลักฐานการได้รับการอนุญาตจากบุคลากรระดับสู ง
-สารบัญ
-รายละเอียดของคู่มือ
-กระบวนการปฏิบตั ิงาน
-การประเมินผล
-ภาคผนวก เช่น แบบฟอร์ มตัวอย่าง โครงสร้างขององค์กร
2.1.4 ขั้นตอนของคู่มือ
การจัดทาคู่มือมีกระบวน ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ (บุญยงค์ เกศเทศ 2542 : 5)
1. ขั้นตอนเตรียมการ จัดทาคู่มือมีดังนี้
1.1) วางแผนในการจัดทาคู่มือ จะเริ่ มทาตอนใด จะเสร็ จสิ้ นตอนใด จะใช้จานวนเงิน
เท่าใด จะแต่งตั้งบุคคลไหนเป็ นคณะกรรมการและคณะผูจ้ ดั ทาขึ้นมา
1.2) การศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ระเบียบ กฎ แล้วข้อบังคับ คาสั่ง โครงสร้างแผนผังของ
องค์การ หน้าที่ละฝ่ ายภายในแผนก
1.3) แจ้งให้บุคลากรในแผนกทราบทั้งหมดว่าทางเรากาลังดาเนินการเตรี ยมทาคู่มือ
ขึ้นมา
1.4) กาหนดจานวนของเล่ม จะต้องการกี่เล่ม แล้วจึงนามาแจก
ผูจ้ ดั เตรี ยมทาคู่มือควรทราบและคานึงถึง รู้จุดผิดพลาดของการใช้ ศึกษาคู่มือ ขององค์การ
จากที่อื่น ศึกษาเทคนิ ควิธีเขียนว่าควรออกเป็ นแบบไหน พิจารณาถึงบุคลากรที่จะใช้คู่มืออย่างถ่อง
แท้การร่ วมมือจากบุคลากรระดับสู ง
2. ขั้นตอนปฏิบัติการ มีดังนี้
2.1) ปรึ กษาหารื อกับบุคลากรภายในองค์กร
2.2) สัมภาษณ์รายละเอียด เกี่ยวกับ งานจากพนักงานแต่ละคน เพื่อรวบรวมข้อมูล
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงสิ้ นสุ ดของการทางานแต่ละขั้นตอน
2.3) สอบถามปัญหา เพื่อขจัดอุปสรรค ข้อผิดพลาดในการทางาน รวมทั้งข้อแนะนา
จากผูท้ างาน
2.4) ร่ างคู่มือวิธีการปฏิบตั ิงานโดยเขียนให้เข้าใจได้ใจความ เช่น การตรวจสอบความ
ถูกต้องของวัสดุ กับเอกสารต้องถูกต้อง
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2.5) เสนอร่ างคู่มือวิธีการทางานให้ผเู ้ กี่ยวข้องพิจารณา
2.6) ปรับปรุ งแก้ไขร่ างคู่มือจะต้องแก้ไขต้องจุดไหนส่ วนไหนเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง
ให้เขียนลงไปเพิ่มตรงส่ วนนั้น
2.7) นาเสนอบุคลากรระดับสู ง เพื่ออนุญาตการทดลองใช้คู่มือ
2.8) ทดลองใช้คู่มือ อาจจะต้องใช้เวลาซักประมาณ 3-6 เดือน
2.9) ทบทวนเนื้อหา แนวทางที่จะต้องเขียนลงในคู่มืออีกครั้ง
2.10) เสนอบุคลากรระดับสู ง เพื่อขออนุญาตใช้อย่างเป็ นทางการ
3. ขั้นตอนการติดตามผล
คู่มือที่จดั ทาขึ้นมาใช้น้ ี จะต้องมีการดาเนิ นการติดตาม ปรับเปลี่ยน แก้ไข ให้ดีข้ ึนกว่าเดิ ม
อยูเ่ สมอ เช่ น เมื่อมีกฎระเบียบคาสั่งใหม่เข้ามาต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข ปรับปรุ งคู่มือทันที การ
ดาเนินการแก้ไขต้องปรับปรุ งนี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนักอาจต้องใช้วธิ ี การขีดทับตัวคา เติม
แต่ งเพิ่ ม ข้อ ความเข้ามาใหม่ น าใบมาแทรกก็ ดี ดัง นั้น คู่ มื อที่ จดั ท าขึ้ นนี้ ไม่ ต้อ งท าการเย็บ สั น
เอกสารจะเป็ นวิธีการที่ดีที่สุดคือนาใส่ แฟ้ มเอกสาร เพื่อความสะดวกสบายในการนามาแก้ไขใหม่
2.1.5 ลักษณะของคู่มือทีด่ ี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (2549 : 24) กล่าวว่าลักษณะของคู่มือที่ดี
ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
เป็ นประโยชน์สาหรับการทางานและฝึ กอบรม
เหมาะสมกับองค์กรและผูใ้ ช้งาน แต่ละกลุ่ม
มีความน่าสนใจ น่าติดตาม
มีความเป็ นปัจจุบนั (update) ไม่ลา้ สมัย
แสดงหน่วยงานที่จดั ทา วันที่เริ่ มใช้ถือปฏิบตั ิ
มีตวั อย่างประกอบ

2.1.6 ประโยชน์ ของคู่มือสานักงาน
เนตร์ พณั ณา ยาวิราช (2546) ได้กล่าว คู่มืองานสานักงานจะทาให้เกิดผลประโยชน์ได้
ดังต่อไปนี้
1. ทาให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล เนื่องจากคู่มืองานสานักงานเป็ นแนวทางให้
พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้และมีการพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้ดีมาก
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2. ช่วยในการฝึ กพนักงานใหม่ คู่มืองานสานักงานเป็ นตัวช่ วยอธิ บายที่มีลายลักษณ์ อกั ษร
ที่ ใ ช้ เป็ นคู่ มื อ ฝึ กงานเมื่ อ เริ่ ม ลงมื อ ปฏิ บ ัติ ง าน แล้ ว ยัง ให้ ข ้อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ แก่ พ นั ก งาน เช่ น
จุดมุ่งหมาย หลักปรัชญา โครงสร้าง และวิธีที่จะทางานต่างๆ
3. ช่ วยลดระยะเวลาส าหรั บ ผูบ้ ริ ห ารในการอธิ บ าย หรื อ ตอบค าถามพนัก งานเกี่ ย วกับ
นโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีทางาน และกระบวนขั้นตอนงานขององค์กร
4. ทาให้เกิ ดความคล่องตัวในการทางาน เนื่ องมาจากคู่มืองานสานักงานทาให้การทางาน
สานักงานเป็ นทางเดียวกัน เกิดความเชื่อมโยงกัน และเกิดความช่ าชอง ทาให้เกิดความคล่องตัวใน
การทางาน
5. ทาให้ขวัญกาลังใจของพนักงานดี ข้ ึน เนื่ องมาจากคู่มือการทางานจะสามารถลดความ
ผิดพลาดในการทางาน เพราะพนักงานเข้าใจถึงลักษณะของงาน กระบวนขั้นตอนการทางาน ทา
ให้ ส ามารถสร้ า งความมั่น ใจให้ แ ก่ บุ ค ลากรและเป็ นการปลุ ก ขวัญ ก าลัง ใจในการท างานของ
พนักงาน
6. การท าคู่มื อส าหรั บ งานใดงานหนึ่ งเป็ นการกาหนดอานาจหน้าที่ ก ับ ความรั บ ผิดชอบ
สาหรับงานนั้น ซึ่ งจะเกิดผลทาให้พนักงานทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น
7. คู่ มือการท างาน เป็ นเครื่ องมื อในการช่ วยดู แลควบคุ ม เนื่ องจากขั้นตอนเริ่ มแรกของ
กระบวนการควบคุม คือการกาหนดพื้นฐานขึ้นมา เพื่อนาพื้นฐานเป็ นเกณฑ์ในการทางาน
8. ช่ วยปรั บ ปรุ งการท างานของพนัก งานให้ดีข้ ึ น เนื่ องมาจากคู่ มือการท างานจะช่ วยลด
ความขัดแย้งในการทางานระหว่างพนักงาน เนื่ องมาจากคู่มือการทางานจะเป็ นตัวกาหนดหน้าที่กบั
ความรับผิดชอบของพนักงาน นโยบาย วิธีการทางานและการติดต่อสื่ อสารได้อย่างชัดเจน
9. ช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพในการทางาน เนื่ องมาจากการที่มีคู่มือการ
ทางานจะช่วยลดความผิดพลาดในการทางานเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
10. ช่ วยผูบ้ ริ หารในการตรวจสอบการทางานและวิเคราะห์ความรับผิดชอบของพนักงาน
ให้เหมาะสม ผูบ้ ริ หารสามารถที่จะตรวจสอบความรับผิดชอบของพนักงานเป็ นตลอดระยะๆ โดย
ยึดคู่มือการทางานเป็ นหลัก พร้อมทั้งมีการปรับปรุ งแก้ไขคู่มือการทางานให้เหมาะสมด้วย
11. ช่วยประหยัดต้นทุนในการทางาน คู่มือการทางานที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนและการแก้ไขปั ญหาการท างานต่างๆ ท าให้ก ารทางานมี ป ระสิ ท ธิ ผลและประสิ ท ธิ ภาพ
สู งขึ้น เช่น ใช้เวลาน้อยลง ปริ มาณงานสู งขึ้น

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานประกอบการ
บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
79/7 หมู่ 9 ซอยทวีวฒั นา 28 ถนนเลียบคลองทวีวฒั นา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒั นา
กรุ งเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์: 66 (0)2-800-2691-6 โทรสาร: 66 (0)2-800-2698-9

รู ปที่ 3.1 แผนทีต่ ้งั ของบริษัท ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด เป็ นองค์กรที่ให้บริ การในด้านการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับ
กระดาษ มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี มีเครื่ องจักรและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การในการผลิต
สื่ อสิ่ งพิมพ์
3.3 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง ผู ้ช่ ว ยพนั ก งานฝ่ าย เอกสาร ลัก ษณะงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายดังต่อไปนี้
- จัดทาใบเอกสารใบเสนอราคา เพื่อเสนอราคาให้แก่ลูกค้า
- ติดต่อกับลูกค้าผ่านอีเมลล์, โทรศัพท์
- ตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนจัดส่ ง
3.4 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณฐิติยาภรณ์ มุย้ จีน (ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ ) เบอร์โทร 089-450-6700
3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในการปฏิ บตั ิ งานนักศึ กษาโครงงานสหกิ จศึ กษาได้ใช้เวลาในการปฏิ บตั ิ งานนับตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 เป็ นระยะเวลา 16 สัปดาห์
3.6 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กาหนดโครงเรื่ องหลังจากได้ป ฏิ บ ตั ิ งานมาระยะหนึ่ งในแผนก ฝ่ ายบุ คคลซึ่ งมี หน้าที่
จัดเก็บเอกสาร ตรวจเอกสาร จัดทาใบเสนอราคาเพื่อส่ งให้ลูกค้าพิจารณา
2. รวบรวมข้อมูล ในทุ กขั้นตอนการผลิ ต จากพนักงานทุ กหน้าที่ เพื่ อที่ จะได้ทราบลาดับ
ขั้นตอนการผลิตอย่างละเอียด
3. ปรึ กษากับอาจารย์เรื่ องวิธีการดาเนินการโครงการเพื่อทารู ปเล่ม
4. ดาเนินการจัดทาคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. สรุ ปผลโครงงาน คู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
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ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
พฤษภาคม
1. กาหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ปรึ ก ษากับ อาจารย์เรื่ อ ง
วิธีการดาเนินการโครงการ
4. ดาเนินการจัดทาคู่มือการ
ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. สรุ ปผลโครงงาน
3.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- คอมพิวเตอร์
- เครื่ องปริ้ นท์
- โทรศัพท์
- เครื่ องถ่ายเอกสาร

2562
มิถุนายน กรกฎาคม

สิ งหาคม

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานสหกิ จศึ กษาในเรื่ อง คู่มือการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
จากการเริ่ มฝึ กงานที่บริ ษทั และได้พบปั ญหาในการเรี ยนรู้ และทาความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต ซึ่ งมี
หลายขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานใหม่ได้เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับทุกๆ ขั้นตอนการผลิต
จึงจัดทาคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ขั้นตอนการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ขั้นที่ 1 ติดต่ อกับลูกค้ า
ฝ่ ายขายมีการพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ หรื อ อีเมลล์ เพื่อต้องการทราบว่าลักษณะงานที่
ลูกค้าต้องการ กระดาษ สี ปริ มาณชิ้นงาน กาหนดวัน เวลา ราคา ฯลฯ
ขั้นที่ 2 การจัดทาใบเสนอราคาเพือ่ ให้ ลูกค้ าพิจารณา
หลัง จากได้พู ด คุ ย กับ ลู ก ค้า และตกลงลัก ษณะงานแล้ว จึ งจัด ท าใบเสนอราคา (Quotation)
เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้าเซ็นยืนยันการสั่งซื้ อ หากลูกค้าตกลงที่จะสั่งผลิตสิ นค้า
ลูกค้าจะจัดทาใบสั่งซื้ อ (Purchase Order) ส่ งมาให้เพื่อเป็ นหลักฐานยืนยัน
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รู ปที่ 4.1 ใบเสนอราคา (Quotation)
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รู ปที่ 4.2 ใบสั่งซื้ อ (Purchase Order)
ขั้นที่ 3 เข้ าสู่ กระบวนการผลิต
เมื่ อได้รับใบสั่งซื้ อแล้ว บริ ษทั ฯ จึงนาข้อมูลของลูกค้า และรายละเอียดของงานมากรอกใน
ระบบ เพื่ อ ออกใบสั่ ง งานพิ ม พ์ จากนั้น ออกแบบแบบฟอร์ ม ตามที่ ลู ก ค้า ต้อ งการ แล้ว จึ ง ส่ ง เข้า สู่
เครื่ องพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป
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รู ปที่ 4.3เครื่ องพิมพ์
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รู ปที่ 4.4 งานที่พิมพ์เสร็ จแล้ว
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ขั้นที่ 4 นาไปจัดทาเป็ นรู ปเล่ ม
เมื่อเสร็ จจากกระบวนการพิมพ์ลงกระดาษแล้ว สาหรับงานที่ตอ้ งจัดทาเป็ นรู ปเล่ม ก็จะนามา
จัดเรี ยงเป็ นเล่มๆ ด้วยเครื่ องจัดเล่มดังรู ปที่ 4.5

รู ปที่ 4.5 นากระดาษเข้าเครื่ องเก็บเล่ม
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รู ปที่ 4.6 งานที่จดั ทาเป็ นรู ปเล่มเสร็ จแล้ว
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ขั้นที่ 5 ตรวจสอบสิ นค้ าอีกครั้งก่ อนส่ งให้ ลูกค้ า
เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 4 แล้วจะต้องมีการให้ QC ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดส่ ง สาหรับ
การจัดส่ งด้วยรถส่ งของ โดยพนักงานส่ งของ หรื อส่ งบริ ษทั รับจ้างขนส่ งสาหรับลูกค้าที่อยูต่ ่างจังหวัด
การวางบิลกาหนดชาระภายใน 30 วันนับจากวันส่ งสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนจัดส่ ง
ขั้นที่ 6 การวางบิลรับเช็ค
ฝ่ ายการเงินและบัญชี จะออกใบแจ้งหนี้ และใบกากับสิ นค้า และจัดส่ งไปพร้อมกับการส่ งสิ นค้า
ให้ลูกค้า เมื่อพนักงานส่ งสิ นค้า ส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว จะเก็บสาเนาใบแจ้งหนี้กลับมาส่ งยัง
ฝ่ ายการเงินฯ และเมื่อถึงกาหนดระยะเวลา 30 วัน บริ ษทั ฯ จะส่ งพนักงานไปรับเช็คที่ลูกค้า เพื่อนาไป
ฝากธนาคารต่อไป
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4.2 จัดทาเป็ นคู่มืออย่ างง่ าย
ขั้นที่ 1 ติดต่ อกับลูกค้ า
ขั้นที่ 2 การจัดทาใบเสนอราคาเพือ่ ให้ ลูกค้ าพิจารณา
ขั้นที่ 3 เข้ าสู่ กระบวนการผลิต
ขั้นที่ 4 นาไปจัดทาเป็ นรู ปเล่ ม
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพสิ นค้ า และ การจัดส่ งสิ นค้ า
ขั้นที่ 6 การวางบิลและการรับเช็ค
4.3 สรุ ปและประเมินผล
หลังจากจัดทาเป็ นคู่มือเสร็ จแล้ว ได้ทดลองนาไปให้พนักงานในแผนกอื่นในสานักงานได้อ่าน
ทาความเข้าใจ และทดลองปฏิ บตั ิ พบว่า พนักงานซึ่ งไม่มีประสบการณ์ การทางานเกี่ ยวกับโรงพิมพ์
สามารถท าความเข้า ใจขั้น ตอนการท างานได้ง่ า ยขึ้ น แต่ ย งั ต้อ งสอนหรื อ อธิ บ ายบางขั้น ตอนอยู่
ระยะเวลาในการเรี ยนรู ้งานสั้นลง ลดภาระการสอนงานของพนักงานเก่า

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากที่ได้ มี ก ารด าเนิ นงาน จัด ท ำคู่ มื อกำรผลิ ตสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ข องบริ ษ ทั ทำนตะวัน
เปเปอร์ จำกัด นั้น โดยปั ญหำเกิดจำกกำรไม่เข้ำใจในกระบวนกำรผลิ ต กำรให้บริ กำร ตลอดจนถึ งกำร
บริ กำรหลังกำรขำย กำรทำงำนถูกแยกส่ วนกัน ไม่มีกำรเชื่ อมต่อข้อมูลกำรทำงำนระหว่ำงกัน ทำให้เกิด
ควำมผิดพลำดในกำรผลิ ต ลู กค้ำร้องเรี ยน ต้องแก้ไขงำนให้ลูกค้ำ ทำให้เสี ยเวลำ และต้นทุ นกำรผลิ ต
เพิ่มขึ้น ลูกค้ำเกิดควำมไม่พึงพอใจ ส่ งผลต่อภำพลักษณ์ของบริ ษทั และผลประกอบกำร หลังจำกดำเนิน
โครงงำนสหกิจศึกษำแล้ว พบว่ำบรรลุวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. บุคลำกร และพนักงำนเกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิต และแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้น
ในกำรทำงำน ทำให้งำนมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น
2. ลดควำมผิดพลำดในกระบวนกำรผลิต
3. ลูกค้ำได้รับกำรบริ กำรที่รวดเร็ ว และได้รับสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ตรงตำมควำมต้องกำร
4. พนัก งำนใหม่ สำมำรถเรี ย นรู ้ ข้ นั ตอนต่ ำง ๆ ในกำรผลิ ตได้จำกคู่ มื อ ได้อย่ำงรวดเร็ ว ลด
ระยะเวลำในกำรสอนงำนของพนักงำนเก่ำ และบุคคลำกรลงได้
5.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. เนื่ องจำกกระบวนกำรผลิตมีข้ นั ตอนที่หลำกหลำย แตกต่ำงกันไปในแต่ละงำน จึงทำให้กำร
ทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทั้งหมด ต้องใช้ระยะเวลำ และควำมตั้งใจในกำรเรี ยนรู ้
5.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู นื่
1. ควรศึ ก ษำรำยละเอี ย ดของแต่ ล ะงำน อย่ำงรอบคอบ หำกไม่ เข้ำใจกระบวนกำรใด ควร
ปรึ กษำ สอบถำมจำกพนักงำนเก่ำที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำ เพื่อเพิ่มควำมถูกต้อง และควำมรวดเร็ วใน
กำรเรี ยนรู้
5.4 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้รับประสบกำรณ์จำกกำรทำงำนในระบบบริ ษทั
2. ฝึ กทักษะกำรทำงำนร่ วมกับผูอ้ ื่นและฝึ กควำมอดทน
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3. ได้รับควำมรู ้ใหม่ๆ จำกกำรทำงำน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทำงกำรทำงำนในอนำคต
4. ได้ฝึกฝนควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ๆ ได้รับมอบหมำยจำกงำน
5. ทำให้เป็ นคนที่ตรงต่อเวลำ
6. ทำให้แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดีข้ ึน
7. ได้รู้จกั กับบุคลำกรทุกแผนกของบริ ษทั
5.5 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. เกิดควำมผิดพลำดในกำรจัดทำใบเสนอรำคำให้ลูกค้ำ
2. นักศึกษำได้รับมอบหมำยงำนในหลำกหลำยหน้ำที่ ไม่ได้ปฏิบตั ิงำนเฉพำะตำแหน่ ง แต่ละ
หน้ำที่ตอ้ งใช้เวลำในกำรทำควำมเข้ำใจ
5.6 ข้ อเสนอแนะ
1. ตรวจสอบรำยละเอี ย ดในใบเสนอรำคำให้ ถู ก ต้อ งก่ อ นส่ ง ให้ ลู ก ค้ำ เพื่ อ ป้ องกัน ควำม
ผิดพลำด เพรำะหำกเสนอรำคำผิด อำจเกิดควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั ได้
2. ศึกษำเรี ยนรู้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับองค์กรและแผนกที่ ตอ้ งทำงำนมำล่ วงหน้ำ เพื่อให้เข้ำใจบริ บท
ขององค์กรที่เข้ำไปทำงำน เพื่อวำงแผนฝึ กฝนและเรี ยนรู ้งำนบำงอย่ำงก่อนเริ่ มงำนจริ ง เพื่อให้สำมำรถ
เรี ยนรู ้กำรทำงำนได้เร็ วขึ้น
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คู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของบริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
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ภัทรภูมิ พุม่ ไพศาลชัย1
ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริ ญ กทม. 10160
Email: pattaraphoom. p@gmail. com1 ,
บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิจศึกษาเรื่ องคู่มือการผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ของ บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1) เพื่อพัฒนาคู่มือการ
ผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ 2) เพื่อศึกษาและทาความเข้าใจ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาด
ในการผลิตสิ นค้าและบริ การ โดยปั ญหาเกิดจาก
กระบวนการผลิตสิ นค้านั้น มีรายละเอียดและขั้นตอน
ที่หลากหลาย ซึ่งหากไม่มีความรู ้ความเข้าใจในงาน
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ความน่าเชื่อถือของบริ ษทั ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาคู่มือ
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า
สามารถลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตมากขึ้น
และลดระยะเวลาในการอธิบายขั้นตอนการทางาน
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.

วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการท างานตั้ง แต่
เริ่ มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย
2. เพื่ อ จัด ท าคู่ มื อ การผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ของ
บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด
3. เพื่อลดระยะเวลาในการอธิ บาย หรื อตอบ
ค าถามเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารท างาน และขั้ นตอนการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรของผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ขอบเขตของโครงงาน
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษากระบวนการ
ทางานและออกแบบคู่มือ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ บริ ษทั ทานตะวันเป
เปอร์ จากัด
3. ขอบเขตด้ า นผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ผู ้ บ ริ หาร
พนักงาน และลูกค้า
4. ขอบเขตด้ า นเวลา ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 31 สิ งหาคม พ.ศ.2562
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้บุคลากร และพนักงานเกิ ดความรู ้
ความเข้าใจในกระบวนการผลิ ต และแก้ปัญหาที่ จะ
เกิดขึ้นในการทางาน ทาให้งานมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
2. ทาให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการและรวดเร็ ว

3. ท าให้ พ นั ก งานใหม่ ส ามารถเรี ย นรู ้ ง านได้
รวดเร็ วมากขึ้ น ลดระยะเวลาการสอนงานของ
พนักงานเก่า
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ก าหนดโครงเรื่ อ งหลัง จากได้ป ฏิ บัติ ง านมา
ระยะหนึ่ งในแผนก ฝ่ ายบุ ค คลซึ่ งมี ห น้ า ที่ จัด เก็ บ
เอกสาร ตรวจเอกสาร จัดทาใบเสนอราคาเพื่อส่ งให้
ลูกค้าพิจารณา
2. รวบรวมข้อ มู ล ในทุ ก ขั้น ตอนการผลิ ต จาก
พนักงานทุ กหน้าที่ เพื่อที่ จะได้ทราบลาดับขั้น ตอน
การผลิตอย่างละเอียด
3. ปรึ กษากับ อาจารย์เ รื่ องวิ ธี ก ารด าเนิ น การ
โครงการเพื่อทารู ปเล่ม
4. ดาเนินการจัดทาคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
5. สรุ ปผลโครงงาน คู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
ผลการปฏิบัตงิ านตามโครงการ
หลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารด าเนิ นงาน โดยน า
หลัก การ Lean การลดความสู ญ เสี ย เนื่ อ งจากการ
เคลื่อนไหว (Motion) มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหา
นั้น สามารถบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ที่ไ ด้ต้ งั ไว้โดย
คณะผูจ้ ัด ทาได้เปรี ย บเที ย บจากการปฏิ บัติง านของ
พนักงานในแผนกธุ ร การในค้น หา ตรวจสอบและ
จัดเก็บเอกสาร
สรุปผลโครงงาน
หลังจากจัดทาเป็ นคู่มือเสร็ จแล้ว ได้ทดลอง
นาไปให้พนักงานในแผนกอื่นในสานักงานได้อ่าน ทา
ความเข้าใจ และทดลองปฏิบตั ิ พบว่า พนักงานซึ่งไม่มี
ประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับโรงพิมพ์ สามารถทา
ความเข้าใจขั้นตอนการทางานได้ง่ายขึ้ น แต่ยงั ต้อง
สอนหรื อ อธิ บ ายบางขั้น ตอนอยู่ ระยะเวลาในการ

เรี ยนรู ้งานสั้นลง ลดภาระการสอนงานของพนักงาน
เก่า
ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
เนื่ อ งจากกระบวนการผลิ ต มี ข้ ัน ตอนที่
หลากหลาย แตกต่างกันไปในแต่ละงาน จึงทาให้การ
ท าความเข้ า ใจในกระบวนการทั้ งหมด ต้ อ งใช้
ระยะเวลา และความตั้งใจในการเรี ยนรู ้
ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้อู นื่
ควรศึ กษารายละเอี ยดของแต่ละงาน อย่าง
รอบคอบ หากไม่เข้าใจกระบวนการใด ควรปรึ กษา
สอบถามจากพนักงานเก่ าที่ มีประสบการณ์ มากกว่า
เพื่อเพิ่มความถูกต้อง และความรวดเร็ วในการเรี ยนรู ้
สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบการณ์ จากการปฏิ บัติงานจริ ง
โดยได้เรี ยนรู ้ ระบบงานเอกสารต่างๆและได้พฒ
ั นา
ศักยภาพตนเองมากขึ้น
2. ฝึ กการมีมนุ ษย์สัมพันธ์และความอดทน
ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. เกิ ดความผิดพลาดในการจัดทาใบเสนอ
ราคาให้ลูกค้า
2. นั ก ศึ กษ าได้ รั บ มอ บ ห มายง าน ใ น
หลากหลายหน้าที่ ไม่ได้ปฏิบตั ิงานเฉพาะตาแหน่ง แต่
ละหน้าที่ตอ้ งใช้
ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสารลู กค้ามี ความสาคัญและจานวน
มากดังนั้นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิงาน ควรศึกษารายละเอียดของ
เอกสารให้ชดั เจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

2. ควรศึ ก ษาหาความรู ้ เ กี่ ย วกับ ตัว สิ น ค้า และ
โปรโมชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที โอที จากัด
(มหาชน) เพื่อเป็ นการแสดงความตั้งใจและสนใจใน
การปฏิบตั ิงาน
กิตติกรรมประกาศ
ตามที่ ผูจ้ ัดทาได้มาปฏิ บตั ิ งานในโครงการ
สหกิจศึกษา เรื่ องหนังสื อคู่มือการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ของ
บริ ษั ท ทานตะวัน เปเปอร์ จ ากั ด ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 14
พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2562 นั้นสาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี เนื่ องจากได้รับความอนุ เคราะห์และ
ความสนับสนุนจากหลายฝ่ ายด้วยกันดังนี้.รายงานสห
กิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
จากความ
ร่ วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่ ายดังนี้
1. ดร.สมพร ปานยินดี. อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. คุณฐิติยาภรณ์ มุย้ จีน ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
ท้ายสุ ดนี้ คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วม
ในการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาที่ดีทาให้รายงานฉบับนี้
เสร็ จอย่างสมบูรณ์แบบหากมีขอ้ ผิดพลาดแต่อย่างใด
ผูจ้ ดั ทาต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ี
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คณะบริ หารธุ รกิจ ภาควิชาการจัดการทัว่ ไป

บทคัดย่ อ
โครงงานสหกิ จศึกษาเรื่ องคู่มือการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ข อง
บริ ษทั ทานตะวันเปเปอร์ จากัด วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1)
เพื่ อพัฒนาคู่ มื อการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ 2) เพื่ อศึ ก ษาและท าความ
เข้าใจกระบวนการผลิ ตทุ กขั้นตอน 3) เพื่อลดความผิดพลาดใน
การผลิ ตสิ นค้าและบริ การ โดยปั ญหาเกิ ดจากกระบวนการผลิ ต
สิ นค้านั้น มี รายละเอี ย ดและขั้นตอนที่ หลากหลาย ซึ่ งหากไม่ มี
ความรู้ความเข้าใจในงานอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อความน่าเชื่ อถื อของบริ ษทั ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้ทาคู่มือ
การผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ และได้นาไปทดลองใช้ พบว่า สามารถลด
ความผิดพลาดในกระบวนการผลิ ตมากขึ้น และลดระยะเวลาใน
การอธิ บายขั้นตอนการทางานของบุคลากร
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. ทาให้บุคลากร และพนักงานเกิดความรู ้ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิต และแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการทางาน ทาให้
งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ทาให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตรงตามความ
ต้องการและรวดเร็ ว
3. ทาให้พนักงานใหม่สามารถเรี ยนรู ้งานได้รวดเร็ วมาก
ขึ้น ลดระยะเวลาการสอนงานของพนักงานเก่า

ภาคผนวก ค
ภาพระหว่ างปฏิบัติงาน

รู ปถ่ายที่ 1 ภาพระหว่างการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้าก่อนจัดส่ ง

รู ปที่ การมาตรวจเยีย่ มของอาจารย์ที่ปรึ กษา 2

รู ปที่ การถ่ายภาพร่ วมกับพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึ กษ 3า

ประวัติผู้จัดทำ

รหัสนักศึกษำ : 5814300014
ชื่อ – นำมสกุล : นาย ภัทรภูมิ พุม่ ไพศาลชัย
Pattaraphoom Pumpaisanchai
คณะ
: บริ หารธุ รกิจ
สำขำวิชำ

: การจัดการทัว่ ไป

ทีอ่ ยู่

: 79/7 ม.9 ซอยทวีวฒั นา 28 ถนนเลียบคลองทวีวฒั นา แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวฒั นา กรุ งเทพมหานคร 10170

เบอร์ โทรติดต่ อ : 087-100-0047

