
บทท่ี 2 

วิธีการด าเนินงาน 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบนิเทศศิลป์ครั้งนี ้เป็นการฝึกปฏิบัติงานตามแผนที่ออกแบบ

ไว้ รวมทั้งมีการทดลองเก็บข้อมูลการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และส ารวจความ

พึงพอใจของบุคลากรในสถานประกอบการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ได้ด าเนินตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ก าหนดไว้ โดยมีการใช้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรในสถานประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ ์

แบบสัมภาษณ์นี้จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน บริษัท 

เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด เพื่อประกอบการจัดท าบัณฑิตนิพนธ์ มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. เพศ            ชาย       หญิง 

2. อายุ   20 - 30 ปี     31 - 40 ปี 

41 - 45 ปี     46 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

                                          ปริญญาโท     ปริญญาเอก  

4. ต าแหน่ง..........................................................................   
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 

1. ประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบันเป็นอย่างไร 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

. 

2. การปฏิบัติงานเป็นทีมในหน่วยงานของท่านมีความส าคัญมาก น้อยเพียงใด 

...................................................................................................................................................

................................................................................................. .....................................................……………

………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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3. การแบ่งหน้าที่ภายในหน่วยงานมีล าดับหน้าที่อย่างไร 

..........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.....………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. มีการสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ิมเติมในการปฏิบัติงาน

อย่างไร 

...................................................................................................................................................

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. มีวิธีการก ากับดูแลอย่างไร เพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ 

...................................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………………………………………...............

........................................................................................................................................... ........................... 

6. มีการสนับสนุนการท างานในหน่วยงานในด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง 

...................................................................................................................................................

...……………………………………………………………………………………………………………………………………....…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. การวางต าแหน่งของบุคลากรและระบบการการท างานปัจจุบันมีความเหมาะสมเพียงใด 

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... ...............

...................................................................................................................................................................... 

8. ข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่มักพบในการท างานคืออะไร และมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 

...................................................................................................................................................

............................................................................................................. .........................................................

...................................................................................................................................................................... 
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9. มีความพึงพอในบุคลากรของท่านมากน้อยเพียงใด 

................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

10. แผนการในอนาคตขององค์กรที่วางแผนไว้เป็นเช่นไร 

................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถาน

ประกอบการ บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ระบบการท างานและปัญหา

ที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าบัณฑิตนิพนธ์ โดยข้อมูลจาก

การแสดงความคิดเห็นของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานจริง 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องตามความเป็นจริง 

1. เพศ   ชาย       หญิง 

2. อายุ   20 - 30 ปี     31 - 40 ปี 

41 - 45 ปี     46 ปีขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษาหรือก าลังศึกษา   ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี 

                                                              ปริญญาโท     ปริญญาเอก  

4. ต าแหน่ง..........................................................................   

5. ประสบการณ์ในการท างาน  1 – 5 ปี        6 – 10 ปี 

                                                              11 – 15 ปี       16 – 20 ปี 

                                                              21 ปีขึ้นไป 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน 

ค าชี้แจง : โปรดระบุเครื่องหมาย √ ในช่องระดับความพึงพอใจที่ก าหนด 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  =  5 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก  =  4 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง  =  3 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจน้อย  =  2 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  =  1 คะแนน 



11 
 

 
ประเด็นค าถาม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

1 . ด้านลักษณะงาน 

   1.1 ได้น าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการท างาน      

   1.2 ระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสมกับงานทีได้รับ      

   1.3 มีความพึงพอใจกับงานท่ีท าอยู่      

   1.4 มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวางแผนงาน      

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

   2.1 มีสถานท่ีท างานสะอาด เป็นระเบียบ ปลอดโปร่ง       

 2.2 มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัยและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน       

   2.3 มีที่จอดรถเพียงพอ       

   2.4 มีห้องน้ าสะอาด เพียงพอต่อบุคลากร      

3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 

   3.1 มีความก้าวหน้าในสายงานตามระยะเวลาที่สมควร      

   3.2 ต าแหน่งท่ีท ามีความก้าวหน้า      

   3.3 มีโอกาสในการโยกย้ายปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น      

   3.4 มีการสนับสนุนให้ท่านได้รับการพัฒนาอบรมความรู้ความ 
สามารถเพิ่มขึ้น 

     

   3.5 มีโอกาสได้พัฒนาทักษะส่วนตัวในการท างาน      

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

   4.1 เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี      

   4.2 มีเพื่อนร่วมงานให้การช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา      

   4.3 หัวหน้าสามารถช่วยเหลือและแนะน าค าปรึกษาได้      

   4.4 หน่วยงานให้ความส าคัญในการท างานเป็นทีม      
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ประเด็นค าถาม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

5. ด้านสวัสดิการต่างๆ และสิ่งตอบแทน 

   5.1 มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน      

   5.2 มีสวัสดิการส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด      

   5.3 เงินเดือนท่ีได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าท่ี      

    5.4 มีรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานท่ีดี ในผลงานด้าน
ต่างๆอย่างเหมาะสม 

     

    5.5 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมร่วมมือ ความสามัคคีให้กับบุคลากร      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการด าเนินการ 2 วิธี คือ  

1. การสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด โดยขอนัดหมาย

เพ่ือสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์  

2. การส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรในสถานประกอบการ บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด 

โดยแจกแบบแบบสอบถามให้แก่บุคคลากรในแผนกต่างๆ จ านวน 10 คน 

  

การวิเคราะห์ระบบการท างานขององค์กร 

จากแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา น าข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ได้ดังนี ้

1. สรุปผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์คุณกิตติชัย วิธานธ ารง เพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ  

1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน 

1.2.1 ประสิทธิภาพด้านความรู้ความสามารถ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรในปัจจุบัน 

มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างาน เพราะพนักงานแต่ละคนนั้นพยายามเรียนรู้

เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่บริษัทน ามาใช้ในการผลิตงานเพ่ือน ามาความรู้นั้นมาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น

พนักงานภายในบริษัทจะมีประสิทธิภาพในงานแต่ละงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  

1.2.2 การปฏิบัติงานเป็นทีมในหน่วยงานมีความส าคัญมาก เพราะการท างานแต่ละงานจะ

มีการประสานงานกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนั้นการท างานเป็นทีมจะท าให้การประสานงาน

เรียบร้อยและลดการผลิตพลาดจากการท างาน และตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้มากกว่าที่

ลูกค้าต้องการ 

1.2.3 การแบ่งหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการแบ่งหน้าที่เป็นแผนกตามขั้นตอนของ

กระบวนการการท างาน ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะเข้าใจระบบการท างาน เช่น ฝ่ายขายรับไฟล์งานจาก

ลูกค้ามาแล้วตรวจเช็คข้อมูลที่ลูกค้าต้องการเรียบร้อยแล้ว จึงน าไฟล์งานส่งต่อให้แผนกกราฟิกและแผนก
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กราฟิกท าตัวไฟล์งานตัวอย่างแล้วส่งให้ลูกค้าตรวจสอบว่ามีความผิดพลาดหรือต้องการที่จะแก้ไขงานส่วน

ไหนบ้างก่อนส่งงานไปผลิต รวมไปถึงการประกอบงานจนถึงการแพ็คงานเพ่ือส่งงานให้กับลูกค้า 

1.2.4 การสนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ิมเติม โดยใช้

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ได้งานมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ในการ

ท างานที่เสียลดลง  

1.2.5 วิธีการก ากับดูแลอย่างไร เพ่ือให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ โดยการปลูกฝังให้

พนักงานให้ความส าคัญเกี่ยวกับผลงานที่ผลิตออกมา ซึ่งแต่ละแผนกจะต้องให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.2.6 การสนับสนุนการท างานในหน่วยงานในด้านต่างๆ โดยการส่งพนักงานไปฝึกเรียนรู้

เกี่ยวกับระบบการท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการท างานและส่งเสริมให้ไปเรียนหลักสูตร

พิเศษหรือการท างานที่มากกว่าในปัจจุบันที่บริษัทมีอยู่เป็นการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

1.2.7 การวางต าแหน่งของบุคลากรและระบบการการท างานปัจจุบันมีความเหมาะสม 

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

1.2.8 ข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่มักพบในการท างาน เกิดจากการสื่อสารงานที่เข้าใจไม่

ตรงกัน มีวิธีการแก้ไขโดยการเรียกพนักงานมาคุยและท าความเข้าใจกันใหม่  

1.2.9 มีความพึงพอในบุคลากรของบริษัทเป็นอย่างมาก  

1.2.10 แผนการในอนาคตขององค์กรที่วางแผนไว้ คือการเตรียมเทคโนโลยีการพิมพ์ที่

ทันสมัยเข้ามา เพ่ือรองรับงานในอนาคตและรองรับงานได้หลากหลายมากขึ้นและที่ส าคัญที่สุดคุณภาพ

ของงานก็จะอยู่ยาวนานมากข้ึนกว่างานที่ท าในปัจจุบัน 
 

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานประกอบการ 

จากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในบริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด  มี

รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปไดด้ังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 6 60 
หญิง 4 40 
อาย ุ

20 – 30 ปี 6 60 

31 – 40 ปี 4 40 

45 – 50 ปี - - 
51 ปีขึ้นไป - - 
วุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 8 80 
ปริญญาตรี 2 20 

ปริญญาโท - - 

ปริญญาเอก - - 
ต าแหน่ง 

กราฟิกดีไซน์ 2 20 

ช่างพิมพ์ 4 40 
การตลาด 1 10 

ธุรการประสานงานฝ่ายขาย 2 20 
บัญช ี 1 10 
ประสบการณ์ในการท างาน 
1 – 5 ปี 7 70 

6 – 10 ป ี 3 30 
11 – 15 ปี - - 

16 - 20 ปี - - 
21 ปีขึ้นไป - - 

 

จากตารางที่ 2.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรภายใน บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด พบว่า ส่วนใหญ่

เป็นเพศชายจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือเพศหญิงจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่ 
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มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคืออายุ 31 - 40 ปีจ านวน 4 คนคิด

เป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา

คือระดับปริญญาตรีจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งช่างพิมพ์จ านวน 4 คนคิดเป็น 

ร้อยละ 40 รองลงมาคือต าแหน่งกราฟิกดีไซน์จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 20 และต าแหน่งธุรการ

ประสานงานฝ่ายจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 1 - 5 ปี จ านวน 

7 คนคิดเป็นร้อยละ 70  รองลงมาคือ 6 - 10 ปีจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 30  

2.2 ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน 

ความพึงพอใจต่อสภาพการท างานของบุคลากรภายใน บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด  สรุป

ได้ดังนี ้

ตารางท่ี 2.2 ความพึงพอใจในด้านลักษณะงาน 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ได้น าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษา มาใช้ในการท างาน 
 จ านวน 
 ร้อยละ 

 
1 
10 

 
5 
50 

 
3 
30 

 
1 
10 

 
- 
- 

2. ระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ 
จ านวน 
ร้อยละ 

 
1 
10 

 
4 
40 

 
5 
50 

 
- 
- 

 
- 
- 

3. มีความพึงพอใจกับงานท่ีท าอยู่ 
จ านวน 
ร้อยละ 

 
2 
20 

 
4 
40 

 
4 
40 

 
- 
- 

 
- 
- 

4. มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวางแผนงาน 
จ านวน 
ร้อยละ 

 
- 
- 

 
3 
30 

 
7 
70 

 
- 
- 

 
- 
- 
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 จากตารางที่ 2.2 ความพึงพอใจในด้านลักษณะงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ

พึงพอใจที่ได้น าวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ในการท างานอยู่ในระดับมากจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ  50 

รองลงมาคือระดับปานกลางจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 30 ระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสมกับ

งานทีไ่ด้รับ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือระดับมากจ านวน 

4 คนคิดเป็นร้อยละ 40 มีความพึงพอใจกับงานที่ท าอยู่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางจ านวนละ 4 คน

คิดเป็นร้อยละ 40 และระดับมากจ านวนละ 4 คนคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือระดับมากที่สุดจ านวน  

2 คนคิดเป็นร้อยละ 20 การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวางแผนงาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ

ปานกลางจ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือระดับมากจ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 30 

ตารางท่ี 2.3 ความพึงพอใจในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

      

      

      

      

 

จากตารางที่ 2.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางท่ี 2.4 ความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงาน 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

      

      

      

      

 

จากตารางที่ 2.4 ความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงาน พบว่า 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตารางท่ี 2.5 ความพึงพอใจในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 
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จากตารางท่ี 2.5 ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ตารางท่ี 2.6 ความพึงพอใจในด้านสวัสดิการต่างๆ และสิ่งตอบแทน 

 

ประเด็นค าถาม 
 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

      

      

      

      

 

จากตารางท่ี 2.6 ความพึงพอใจด้านสวัสดิการต่างๆ และสิ่งตอบแทน พบว่า ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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 จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานของบริษัท เอคซเพิท 

พริ้นติ้ง จ ากัด ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ถึงขั้นตอนกระบวนการท างาน ว่ามีขั้นตอน

การท างานโดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ โดยน ามาสรุปเป็นกระบวนการดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 การวิเคราะหร์ะแบบการท างานขององค์กร 

ที่มา : กนกพิชญ์ เศรษฐ์ศรีทอง, 2560 
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1) เริ่มต้นงาน 

การเริ่มต้นการท างานจะเริ่มต้นจากการลูกค้าจะติดต่อบริษัทผ่านทางตัวแทนฝ่ายขาย คือ   

แอคเคาท์เอ็กเซคคิวทีฟ (Account Executive AE) โดยที่ทางฝ่าย AE จะท าการท าข้อตกลงต่างๆที่

เกี่ยวกับงานของลูกค้าโดยที่ทาง AE จะรับโจทย์หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน หลังจากนั้นฝ่าย AE จะน ามา

วางแผนกับฝ่ายผลิต (Production) เพ่ือท าการวางแผนและประเมินราคางานของลูกค้า ช่วงเวลาการ

ท างานจะมีการวางแผนงานและช่วงเวลาการผลิตโดยขึ้นอยู่กับงานโฆษณาแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าได้ท า

การตกลงกับทางฝ่าย AE ของทางบริษัทไว้ 

 2) เสนอราคาให้ลูกค้า 

ฝ่ายผลิต (Production) จะค านวณราคาตามสินค้า ชนิด ขนาด และจ านวนว่างานแต่ละชิ้นมี

จ านวนเท่าไหร่ มีการติดตั้งแบบไหนหรือใช้วัสดุแบบไหนและก็ข้ึนอยู่กับการแก้ไขงานในแต่ละครั้งด้วย 

 3) รับข้อมูลหรือโจทย์ทางการออกแบบ 

เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ลูกค้าต้องการมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะท าการวางแผนการวาง

แผนการผลิต เพ่ือแบ่งการท างานตามที่ลูกค้าต้องการจากฝ่าย AE โดยที่ทางฝ่ายกราฟิก (Graphic) จะ

เป็นผู้รับข้อมูลและน าไปสร้างสรรค์แนวทางการออกแบบงานโฆษณาและข้อก าหนดของงานต่างๆ  ซึ่งเกิด

จากใบสั่งงานตามท่ีได้รับข้อมูลจากลูกค้า ซึ่งรับข้อมูลมาจากทางฝ่าย AE   

 4) การน าเสนองานกับลูกค้า การปรับปรุงและการอนุมัติงาน 

ขั้นตอนนี้จะเป็นการน าเสนองานที่เราออกแบบให้กับลูกค้า โดยที่ทางลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจใน

การเลือกงานว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ โดยที่ท าให้เห็นรูปแบบของงานที่ชัดเจนมากที่สุด แต่ยังไม่มี

การผลิตงานจริง เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ เมื่อลูกค้าเลือกงานแล้ว และอาจจะมีการแก้แบบ

ตามท่ีลูกค้าแสดงความคิดเห็นมาในส่วนต่างๆ จนกว่าจะได้รับการอนุมัติการผลิตต่อไป 
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5) การเตรียมการผลิต 

ขั้นตอนนี้ทางฝ่ายกราฟิก (Graphic) จะท าใบพริ้นท์มาสเตอร์ (Print master) เพ่ือส่งให้กับฝ่าย

ผลิต เพ่ือตรวจไฟล์งานและขนาดของงานก่อนที่จะส่งไปยังห้องพิมพ์อินดอร์และเอาท์ดอร์  (Indoor-

Outdoor) ฝ่ายห้องพิมพ์จะท าการตรวจสอบไฟล์งานและตรวจสอบค่าสีของงานแต่ละชิ้น ก่อนที่จะสั่ง

พิมพ์ทุกครั้ง 

6) กระบวนการผลิต 

การผลิตขึ้นอยู่กับงานที่ลูกค้าต้องการงานในรูปแบบไหน เช่น ผลงานจะเป็นงานแบบติดตั้งแบบ

ไหน ใช้วัสดุแบบไหน เช่น งานแบนเนอร์ (Banner) งานพีพีบอร์ด (PP-board) งานไวนิล (Vinyl) รูปแบบ

ของงานแต่ละงานจะแตกต่างกันไปและการพิมพ์งานในแต่ละครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า 

ว่าลูกค้าจะต้องการพิมพ์งานแบบไหน 

7) ขั้นตอนการตรวจสอบ (QC)  

งานทุกชิ้นทีออกจากเครื่องพิมพ์จะต้องถูกตรวจสอบโดยยึดที่ใบพริ้นท์มาสเตอร์เป็นหลัก งาน

ทุกชิ้นว่างานแต่ละงานได้ ขนาด สี ไซส์ ตามท่ีลูกค้าต้องการหรือไม่ ถ้าตรงตามความต้องการแล้วก็น าส่งที่

ฝ่ายแพ็คก้ิง (Packing) ทันที แต่ถ้าหากว่างานชิ้นไหนมีปัญหาก็จะเรียกฝ่ายผลิตมาตรวจสอบชิ้นงานและ

ไฟล์งานอีกครั้ง 

 8) ขั้นตอนการขนส่งและติดตั้ง 

ขั้นตอนนี้เกือบจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพราะการขนส่งมีหลายฝ่ายจะแบ่งตามชิ้นงานว่ารถคันนี้

สามารถส่งงานชนิดไหนได้ ดูจากตามขนาดของงาน ส่วนการติดตั้งทางบริษัทจะมีทีมช่างออกติดตั้งตาม

ความต้องการของลูกค้าว่าจะติดตั้งแบบไหน ที่ไหน เวลาไหน โดยที่จะปรึกษากับทางฝ่ายผลิตอีกครั้ง 

 9) เสร็จสิ้นกระบวนการงานออกแบบ 

  ขั้นตอนการจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเก็บข้อมูลการท างาน รวมถึงบิลค่าใช้จ่ายทั้งหมด บิล

จะมี 2 ประเภท  คือ บิลเงินสดกับการวางบิล ซึ่งทั้งหมดนี้คืองานที่ท าร่วมกันขององค์กรโดยแบ่งแยก

หน้าที่ของแต่ละฝ่ายไว้ด้วยกันในการท างานสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะในด้านสื่อสิ่งพิมพ์หรือแม้แต่งาน

โฆษณา ล้วนแล้วแต่เป็นงานต่างๆ ที่ตะละฝ่ายแต่ละบุคลากรจะต้องท างานชิ้นนั้นๆให้เสร็จลุล่วงด้วยดี 
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จากการวิเคราะห์ระบบการท างานของทางบริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด ท าให้ทราบถึงปัญหาใน

การท างาน ได้แก่ 

1. ไม่สามารถท างานได้ทันตามก าหนด เนื่องจากระยะเวลาในการท างานมีไม่เพียงพอต่อการ

ท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

2. ในการปฏิบัติงานยังไม่มีความชัดเจนในการท างาน เนื่องจากขาดการวางแผน และการสื่อสารใน

การท างานที่เป็นระบบ การท างานแบบเป็นทีม ไมมี่การสอบถามความคิดเห็นจากบุคลากรคนอ่ืนๆ  

3. ผลงานมีความขัดแย้ง ขาดความสมดุลและการจัดวางในแต่ละชิ้นงาน เนื่องจากบุคคลากรยัง

ขาดความเข้าใจในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

เสนอแนวทางการแก้ปัญหา 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา มีดังนี ้
1. การก าหนดเวลาในการท างาน ควรมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น เพ่ือที่จะได้มี

เวลาในการปรับปรุงแก้ไขงานและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

2. การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม ควรมีการสอบถามความคิดเห็น เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรใน

องค์กรมีส่วนร่วมในการออกแบบเสนอความคิดเห็นการวางแผนงานก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

3. สร้างความเข้าใจขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน ค านึงถึงเรื่องความขัดแย้ง เพ่ิมความสมดุลและ

การจัดวางในแต่ละชิ้นงาน 


