
บทท่ี 4 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด ในฝ่ายกราฟิกดีไซน์ครั้งนี้ ท าให้

ทราบถึงกระบวนการในการท างานที่ เกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิก ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการ

สร้างสรรค์ผลงานและเทคนิคหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการเรียน ซึ่งการเรียนรู้ถึงปัญหาในการ

ท างาน วิธีแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สามารถน ามา

พัฒนาตนเองและปรับใช้ในการท างานต่อไป  

 

สรุปผล 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต าแหน่งกราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ของบริษัท เอคซเพิท 

พริ้นติ้ง จ ากัด ท าให้ได้รับประสบการณ์ในการท างานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมทั้งได้ทราบข้อมูล

การบริหารจัดการของผู้บริหาร และความพึงพอใจของบุคลากรในสถานประกอบการ  

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

1.1 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหารของบริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด เกี่ยวกับ

การบริหารงาน พบว่า บุคลากรมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างดี มีการท างานเป็นทีม ซึ่งท าให้การประสานงานมีความเรียบร้อยและลดการผลิตพลาดจากการ

ท างาน มีการแบ่งหน้าที่เป็นแผนกตามขั้นตอนของกระบวนการการท างาน ซึ่งพนักงานแต่ละคนจะเข้าใจ

ระบบการท างานเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้ได้งานมีคุณภาพที่ดี

มากขึ้น ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ในการท างานที่เสียลดลง มีการปลูกฝังให้พนักงานให้

ความส าคัญเกี่ยวกับผลงานที่ผลิตออกมา ซึ่งแต่ละแผนกจะต้องให้ความส าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมาย มี

การส่งพนักงานไปฝึกเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการท างานเป็นทีม การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ในการท างานและ

ส่งเสริมให้เรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ิมเติม มีการวางต าแหน่งของบุคลากรตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

เมื่อมขี้อผิดพลาดหรือปัญหาในการท างาน จะแก้ไขโดยการเรียกพนักงานมาพูดคุยและท าความเข้าใจกัน

ใหม่ รวมทั้งยังมีการเตรียมเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย เพ่ือรองรับงานทีห่ลากหลายมากข้ึน 
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1.2 จากการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรบริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด พบว่า บุคลากร

มีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.2.1 ด้านลักษณะงาน มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ทุกต าแหน่งมีความส าคัญ เพราะงาน

ที่ได้รับจากลูกค้า ต้องท าเป็นล าดับขั้นตอนถึงจะได้ผลงานที่มีคุณภาพและถ้าขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง งาน

อาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและวางแผนงานในการท างานแต่ละ

ครั้ง เพราะจะมีการประชุมทุกครั้งก่อนที่จะผลิตงานและออกไปติดตั้งงาน ระยะเวลาในการท างานมีความ

เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย แต่ต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน เพ่ือให้ง่ายและ

สะดวกต่อการท างาน 

1.2.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภายในบริษัทมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย เพ่ือ

เอ้ืออ านวยความสะดวกในการท างาน มีการใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ

ออกมาเพ่ือลูกค้า สถานที่ทั้งภายในและภายนอกบริษัทมีความสะอาด มีระเบียบการจัดวางต าแหน่งของ

สิ่งของต่างๆ และแบ่งห้องท างานของแต่ละแผนกอย่างชัดเจน มีห้องน้ าเพียงพอต่อบุคลากรของบริษัท

และท่ีจอดรถมีบริเวณเพียงพอสามารถรองรับทั้งพนักงานของบริษัทและบุคคลทั่วไปได้ 

1.2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความก้าวหน้าในสายงาน มีโอกาสได้พัฒนาทักษะ

ความรู้ที่ได้ศึกษามาจากภายในมหาวิทยาลัยและทักษะที่เรียนรู้ด้วยตนเองมาใช้ในการท างาน  น า

ความสามารถที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ บริษัทเปิดโอกาสและส่งเสริมการท างาน โอกาสที่จะมี

ความก้าวหน้าในสายงานจะเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสมและมีโอกาสปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้นใน

การท างาน และข้ึนอยู่กับความตั้งใจและความพยายามที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองด้วย 

1.2.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคลากรภายในบริษัทมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมี 

อัธยาศัยดี ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานไปในทางท่ีดี ท าให้ในแต่ละวันมีความสุขและสนุกกับการท างาน 

หัวหน้าในสายงานคอยให้ค าปรึกษา ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือเสมอเม่ือเกิดปัญหาหรือเกิดข้อสงสัย

ในการท างานได้เป็นอย่างดี 

1.2.5 ด้านสวัสดิการและสิ่งตอบแทน เงินเดือนและสวัสดิการของบุคลากรภายในบริษัทมี

ความเหมาะสมตามต าแหน่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคลากรกับผู้บริหาร มีการจัด
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เลี้ยงหรือพาบุคลากรไปเที่ยวต่างจังหวัด หลังท างานส าคัญเสร็จสมบูรณ์และมีสิทธิลาป่วยหรือลากิจตาม

ความเหมาะสม 

2. สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ พบว่า การที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาแต่ละชิ้นนั้น

จะต้องอาศัยข้อมูลประกอบกับการท างานหรือหลักการออกแบบที่ได้จากการศึกษาในชั้นเรียนและสถานที่

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ น ามาสร้างผลงานที่ต้องออกแบบ โดยงานแต่ละชิ้นนั้นจะต้องมีข้อมูลอ้างอิง ท า

ให้งานออกมามีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความส าคัญต่อการน าเสนองานแก่ลูกค้าเป็น

อย่างมาก 

นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้และฝึกฝนกระบวนการต่างๆ ที่ต้องใช้ในการท างานของต าแหน่ง

กราฟิกดีไซน์ Graphic Design) และไดฝ้ึกการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบที่หลากหลายนอกเหนือจาก

การเรียนในชั้นเรียน ได้เรียนรู้การออกแบบงานในด้านต่างๆ ที่หลากหลายจากการที่ได้รับมอบหมายงาน 

โดยที่มีพ่ีๆ และเพ่ือนร่วมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า คอยแนะน าและให้ค าปรึกษาในการท างาน 

แนะน าให้มีการวางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย รู้จักการแก้ไขปัญหาที่พบในระหว่างการท างาน ซึ่งท าให้

งานที่ได้รับมอบหมายนั้นมีคุณภาพและส่งงานให้กับลูกค้าได้ตามก าหนดและเป็นการฝึกให้มีความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งข้ึนอีกด้วย  

3. สรุปปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครื่องมือหรือค าสั่ง

ในโปรแกรมท่ีใช้ในการท างานแต่ละชิ้นงานนั้น มีเครื่องมือบางส่วนที่นอกเหนือจากการเรียน การจดจ าคีย์

ลัดต่างๆในโปรแกรมเพ่ือการท างานที่เร็วขึ้น และงานที่ได้รับมอบหมายส่วนใหญ่นั้นเ ป็นงานที่

นอกเหนือจากการเรียน การรับใบสั่งงานและการสื่อสารงานที่ได้รับจากลูกค้านั้น บางงานอาจจะไม่เข้าใจ

ตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ แต่สามารถท างานออกมาได้เพราะมีพ่ีๆ ที่ร่วมงานคอยให้ค าแนะน าและ

คอยอธิบายจนสามารถท างานได้จนส าเร็จตรงตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ในระหว่า งที่ฝึกประสบการณ์

วิชาชีพนั้น ได้หมั่นฝึกฝนทักษะอย่างสม่ าเสมอและเก็บเกี่ยวความรู้จากการฝึกประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด 

เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและน าไปปฏิบัติในการท างานจริงในอนาคต 
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อภิปรายผล 

จากการที่ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ บริษัท เอคซเพิท พริ้นติ้ง จ ากัด อยู่ในต าแหน่ง กราฟิก

ดีไซน์ (Graphic Design) ได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ในการท างานและขั้นตอนการผลิตงานแต่ละงาน

อย่างละเอียด ซึ่งภายในบริษัทมีการท างานหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโฆษณา จึงได้เรียนรู้และ

ฝึกฝนการท างานที่หลากหลายเป็นงานที่นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย น าทักษะที่ได้ศึกษาจาก

การเรียนมาปรับใช้ในการท างานเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง การท างานเป็นทีมก็เป็น

อีกทางหนึ่งที่เป็นการฝึกปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน ท าสามารถให้ท างานและเข้ากับเพ่ือนร่วมงานใน

บริษัทได้เป็นอย่างดี  

ลักษณะงานภายในบริษัทมีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละแผนกได้อย่างชัดเจน มีการประชุมทุกครั้ง

ก่อนที่จะเริ่มงาน โดยผู้จัดการจะรับฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย แต่ละบุคคล เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้

น าเสนอหรือวางแผนงานของตนเอง ซ่ึงหัวหน้าของแต่ละแผนกก็จะประสานงานต่อกับพนักงานของแต่ละ

แผนกอีกครั้ง จะเห็นได้ว่า การสื่อสาร การพูดคุยให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิ่งจ าเป็นในการท างาน ช่วยลด

ความผิดพลาด ส่งผลให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิตยา เงินประเสริฐศรี 

(2544) เรื่อง อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร ที่พบว่า การบิดเบือนที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนั้น

อาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้บิดเบือนรู้หรือไม่ว่าความหมายที่สื่อสารไปนั้นถูก

ดัดแปลงแก้ไข และการบิดเบือนเกิดขึ้นในการสื่อสารทุกระดับ และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิโรจน์ 

โสวัณนะ (2545) เรื่อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นกลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กร ที่พบว่า การ

สื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะน าไปสู่ความเข้าใจในการติดต่อและการท างาน

ร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพ่ือบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตนเอง ไม่

เข้าใจผู้ อ่ืนแล้ว ไม่ว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ดีและมีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่า 

นอกจากนี้ การสื่อสารจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกัน

การสื่อสารที่ดีจะต้องใช้ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วยจึงจะท าให้การสื่อสารนั้นประสบ

ผลส าเร็จ  
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ข้อเสนอแนะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะจากการฝึกประสบการณ์ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา มีดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับสถานประกอบการ 

1.1 ควรมีการก าหนดระยะเวลาการท างานที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นในส่วนของการท างานแต่ละงาน

และก าหนดระยะเวลาการท างานให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือที่จะได้มีเวลาปรับปรุงและแก้ไขงานได้อย่าง

รวดเร็วและทันตามก าหนดการส่งงานให้แก่ลูกค้า 

1.2 ควรตกลงและน าข้อสรุปที่แน่นอนจากลูกค้าก่อนส่งงานพิมพ์ เพราะอาจจะท าให้ฝ่าย

กราฟิกหรือฝ่ายอ่ืนๆ เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษา 

2.1 ควรมีหลักสูตรการสอนโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่

ต้องใช้ในสายงานออกแบบในอนาคตแบบเจาะลึกมากกว่านี้  

2.2 ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาจะ

ได้มโีอกาสฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถของตนเอง จนเกิดความช านาญและน าไปปรับใช้กับการ

ท างานในอนาคต 

3. ข้อเสนอแนะส าหรับนักศึกษารุ่นต่อไป 

3.1 ควรฝึกฝนโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบให้มีความช านาญและฝึกฝนหาความรู้เทคนิคต่างๆ

ที่ใช้ในโปรแกรมที่มีนอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน พร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานอยู่

ตลอดเวลา เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการท างาน 

3.2 การเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์ ควรเลือกจากความถนัดและความสามารถของตนเอง

รวมถึงการหาข้อมูลสถานที่ท่ีจะไปฝึกประสบการณ์ ซ่ึงควรมีความน่าเชื่อถือและเดินทางได้สะดวก 

3.3 ควรมีความนอบน้อมและรู้จักเคารพผู้อาวุโส ควรมีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยที่ดี เพราะจะ

ท าให้การท างานทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น 

3.4 ควรมีความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีความ

กล้าแสดงออกและกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 
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แนวทางในการพัฒนาตนเอง 

แนวทางในการพัฒนาตนเองนั้นจะต้องคอยฝึกฝนทักษะความสามารถตนเองอย่างสม่ าเสมอ คอย

ศึกษาหาความรู้ เ พ่ิมเติมและหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ การหาความรู้ที่มี

นอกเหนือจากการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จนท าให้เกิดความช านาญ ดูผลงานหรือออกไปหาสิ่งแปลก

ใหม่ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนความคิด การคิดสิ่งแปลกใหม่แล้วน ามาสร้างให้เกิดผลงานที่สามารถ

น ามาใช้งานได้จริงหรือท าให้คนทั่วไปสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราก าลังสื่อสารออกมาเป็นภาพแทนค าพูด 

ต้องรู้จักกล้าที่จะแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและยอมรับที่จะรับฟังค าแนะน า ค าติชมจากผู้อ่ืน

แล้วน าค าเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือพัฒนาให้ดีกว่าเดิม สิ่งไหนที่ไม่เข้า ใจหรือท าไม่ได้ควรกล้าที่จะ

ปรึกษาพ่ีๆ ที่มีประสบการณ์มากกว่า และต้องปรับตัวให้ให้เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อมที่เราท างาน หาก

เรามนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีอัธยาศัยที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน หรือมีความนอบน้อมรู้จักเคารพต่อพ่ีๆที่มี

ประสบการณ์มากกว่าเรา สิ่งเหล่านี้อาจท าให้การท างานของเราราบรื่นและมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีคอยให้

ค าแนะน าและปรึกษา เป็นแนวทางท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงในการท างานในอนาคต 

 
 


