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โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
   

- อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะ
งาน ระยะเวลาและระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
 การจัดท าโครงงาน สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (GMP) ส าหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ  (Line Official 
Account) ซึ่งโครงงานชิ้นนี้เป็นแชทตอบข้อความอัตโนมัติโดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปในช่องแชทและพิมพ์
ข้อความที่ก าหนด ทางแชทบอทก็จะส่งสื่อการเรียนรู้กลับมาโดยอัตโนมัติ  จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาใน
ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ระบบคุณภาพที่องค์กรน ามาปรับใช้     
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีจ านวนมาก มีความซับซ้อนจึงท าให้พนักงานใหม่ขาดความเข้าใจ สับสนและท าให้
ประสิทธิภาพการท างานลดลงไปด้วย โครงงานชิ้นนี้จะท าให้การเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ที่พนักงานใหม่
ต้องทราบมีความง่ายมากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาและท าให้ผลงานที่พวกเขาท านั้น        
ได้มาตรฐานตามท่ีองค์กรวางไว้ 

การด าเนินโครงงานนั้น น าหลัก PDCA เข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินให้ลุล่วง โดยในแต่ละ
ขั้นตอนได้ท างานร่วมกับพ่ีเลี้ยงสอนงาน ที่คอยให้ค าปรึกษาและข้อแนะน า เพื่อให้ตัวโครงงานออกมา
สมบูรณ์และสามารถใช้งานได้จริง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
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- อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 

1. บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด เป็นผู้น าในการผลิตและส่งออกอาหารทะเล 
แปรรูป ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยการยึดมั่นในนโยบาย 
คุณภาพที่ว่า “สุขลักษณะดีเยี่ยมเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ทุกตลาดตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใย 
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการจาก” การที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาใน บริษัท 
โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกพัฒนาบุคลากรฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จ ากัด มีแนวโน้ม
ยอดขายและจ านวนสินค้าท่ีต้องรผลิตเพ่ิมมากขึ้น จึงมีตวามต้องการก าลังคนในการผลิตเพ่ิมข้ึน ท าให้
บริษัทต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาเป็นจ านวนมาก โดนมีการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยเดือนละ 120 – 150 
คน เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาจ านวนมาก ประกอบกับความรู้เบื้องต้นของบริษัท กฎระเบียบ 
ข้อก าหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพซึ่งมีอยู่มากมายที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้ทั้ง  
ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศหรืออบรมตามหน้างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของแผนกฝึกอบรมและ
พัฒนามีปริทธิภาพที่ลดลง มีการเรียนรู้ที่น้อยลง คุณภาพงานของพนักงานใหม่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและท าให้เกิดความสับสน มึนงงแกพนักงานใหม่ ส่งผลให้มีกรณีการกระท าผิดกฎระเบียบ
บริษัท ละเลยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพอยู่บ่อยครั้งในหมู่พนักงานใหม่ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานของพนักงานขาดประสิทธิภาพ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งส่งผลเสียต่อบริษัททั้งสิ้น 

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแรงบัลดาลใจท าให้เกิดโครงงานเรื่อง “สื่อการเรียนรู้
ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) ส าหรับพนักงานใหม่
ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” โดยโครงการนี้จะเช้ามาช่วยแก้ปัญหา
การกระท าผิดระเบียบบริษัท หรือการกระท าที่ขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ
พนักงานใหม่ที่มีการรับเข้ามาจ านวนมาก ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่กระชับ ฉับไว สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  
ทุกเวลา ส่งผลให้พนักงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมขึ้น สินค้าของบริษัทมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
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2. การด าเนินงานโดยใช้หลัก PDCA เข้ามาช่วยในการวางแผน 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 3. การประยุกต์ใช้วิชาความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา โดยการด านเนินการจัดท า
โครงงานในครั้งนี้ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษาะที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านการวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การหาความจ าเป็นในการพัฒนา การออกแบบการเรียนรู้ของแต่ละต าแหน่ง
งานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ ทักษะในด้านการวางแผนการท างานให้มีประสิทธิภาพ (PDCA) และ
ทักษะด้านการจัดท าสื่อกราฟฟิก เป็นต้น 



4 
 

- อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรปูธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (GMP) ส าหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 
ได้ท าประโยชน์แก่สถานประกอบการมากมายหลายประการ ดังนี้ 

1. ช่วยลดกรณีการท าผิดกฎระเบียบของบริษัทที่เกิดจากพนักงานใหม่โดยค าบอกกล่าว 
(Feedback) จากพนักงานแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูแลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย 
และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพนักงาน 

2. ช่วยลดเวลาในการอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในส่วนเนื้อหาระเบียบข้อปฏิบัติ
ทั่วไปของพนักงาน จากเดิมใช้เวลาอบรมส่วนนี้ 1 ชม. ก็เหลือแค่ 30 นาท ีและให้พนักงาน
ไปศึกษาเพ่ิมเติมได้ทุกที่ ทุกเวลา อาทิ ขั้นตอนการคีย์ลา สิทธิ์ประกันสังคม 7 กรณี สิ่งของ
ที่ห้ามน าเข้าบริษัทและไลน์การผลิต เป็นต้น 

3. ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรในส่วนการจัดเบรกและอุปกรณ์ในการอบรมในส่วนนี้ เช่น ค่า
อุปกรณ์ชุด PPE  

4. ลดความเบื่อหน่ายของพนักงานที่ต้องเข้าอบรมเป็นเวลานาน ท าให้มีสมาธิในการอบรมใน
ส่วนเนื้อหาส าคัญอ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน ท าให้มีประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นตามไปด้วย  

5. ลดเวลาและภาระงานของพนักงานต าแหน่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่จะต้องมาอบรมเนื้อหา 
เปลี่ยนมาเป็นวิธีการเรียนออนไลน์ผ่านตัวแชทบอทนี้แทน ท าให้มีเวลาและก าลังเหลือในการ
ที่จะท างานส่วนอื่น ๆ  
 
โดยในปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมแชทบอทนี้มากมายและจะมีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  เพราะในแต่ละ

รุ่นที่รับพนักงานใหม่เข้ามา จะมีการตั้งไลน์กลุ่มของแต่ละรุ่นซึ่งเราจะน าลิงก์และคิวอาร์โค้ดของ
แชทบอทนี้ไปปักหมุดไว้ให้พนักงานท าการเพ่ิมเพ่ือนกันทุกคน โดยปัจจุบันมีการเพ่ิมเพ่ือนแล้ว 
79 คน 

 

 



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 

เร่ือง สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เร่ือง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกบัระบบคุณภาพ 

(GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมตัิ (Line Official Account) 

Chat Bot learning about General Knowledge and Quality Practices (GMP)     

for new employees via the Line Official Account. 

 

 

โดย 

นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย 

601011089 

 

 

 

 

ปฏิบัติงาน ณ 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

1069 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 

โทรศัพท์ : 074-200999 โทรสาร : 074-200900-1 
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จดหมายนำส่งรายงาน 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ตามที่ข้าพเจ้า นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย นิสิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ปฏิบัติสหกิจศึกษา ระหว่าง วันที ่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในตำแหน่งนิสิตฝึกสหกิจทรัพยากรบุคคล       
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด และได้รับมอบหมายจาก
พนักงานที่ปรึกษา (job supervisor) ให้นิสิตทำรายงาน เรื่อง สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความ
อัตโนมัติ (Line Official Account) บัดนี้การปฏิบัติสหกิจศึกษาได้สิ ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่ง
รายงานดังกล่าว พร้อมนี้ จำนวน 1 เล่ม เพ่ือขอรับการปรึกษาต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

 

        (นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย นอกเหนือจากตำราเรียน และมีประโยชน์สำหรับการนำมา
ประยุกต์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต 

 สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจาก
หลายฝ่ายดังนี้ 

 1. คณุทัศนัย ถึงอินทร์   ผู้ช่วยจัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

 2. คุณพชรวัฒน์ ปานทองคำ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

 3. อ.ดร. นวิทย์ เอมเอก   อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 

 และบุคลากรท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำ
รายงาน 
  ทั้งนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่
ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
ของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 

 

         นายกิตติศักดิ์ แป้นน้อย 

              ผู้จัดทำรายงาน 

          วันที่ 16 มีนาคม 2564 
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บทคัดย่อ 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกอาหารทะเล
แปรรูป ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานคุณภาพองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  โดยการยึดมั่นในนโยบาย
คุณภาพที่ว่า “สุขลักษณะดีเยี ่ยมเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ทุกตลาดตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ห่วงใย
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้บริการจาก” การที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานของโครงการสหกิจศึกษาใน บริษัท
โชติว ัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกพัฒนาบุคลากร        
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด มีแนวโน้ม
ยอดขายและจำนวนสินค้าที่ต้องรผลิตเพิ่มมากข้ึน จึงมีตวามต้องการกำลังคนในการผลิตเพ่ิมข้ึน ทำให้
บริษัทต้องรับพนักงานใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดนมีการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยเดือนละ 120 – 150 
คน เมื่อมีการรับพนักงานใหม่เข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับความรู้เบื้องต้นของบริษัท กฎระเบียบ 
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพซึ่งมีอยู่มากมายที่พนักงานใหม่ต้ องเรียนรู้ทั้ง
ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศหรืออบรมตามหน้างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของแผนกฝึกอบรมและ
พัฒนามีปริทธิภาพที่ลดลง มีการเรียนรู ้ที ่น้อยลง คุณภาพงานของพนักงานใหม่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานและทำให้เกิดความสับสน มึนงงแกพนักงานใหม่ ส่งผลให้มีกรณีการกระทำผิดกฎระเบี ยบ
บริษัท ละเลยข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพอยู่บ่อยครั้งในหมู่พนักงานใหม่ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานของพนักงานขาดประสิทธิภาพ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เกิดการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งส่งผลเสียต่อบริษัททั้งสิ้น 

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแรงบัลดาลใจทำให้เกิดโครงงานเรื่อง “สื่อการเรียนรู้
ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่
ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” โดยโครงการนี้จะเช้ามาช่วยแก้ปัญหา
การกระทำผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ
พนักงานใหม่ที่มีการรับเข้ามาจำนวนมาก ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่กระชับ ฉับไว สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 
ทุกเวลา ส่งผลให้พนักงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น สินค้าของบริษัทมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตอาหารทะเลสำเร็จรูปบรรจุ     
ในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ เป็นรายใหญ่อันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยมีกำลังการผลิต
ประมาณ 400 ตันต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค โดยทางบริษัท มี
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อาทิเช่น  ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์
อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศเกือบทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ทำให้บริษัท
ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามาเป็นอันดับแรก โดยมีการนำเครื่องมือประกันคุณภาพและ
หลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้ามากมายมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อคุณภาพของสินค้าที่เป็นเลิศ
และเป็นที ่ยอมรับของลูกค้า เช่น Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) , Halal , 
Kosher , ISO90001 , Allergen และ Good Manufacturing Practice (GMP) เป ็นต ้น โดยทาง
บริษัทจะเน้นในเรื ่องของหลักเกณฑ์วิธีการที ่ดีในการผลิตอาหารหรือ Good Manufacturing 
Practice (GMP) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ทีมาตรฐานความ
สะอาดและปลอดภัย โดย GMP จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งเรื่อง
สิ่งของเจือปน อาหารเป็นพิษ ที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย ทางบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่อง
นี้เป็นอย่างมากจึงจัดทำออกมาเป็นข้อกำหนดและข้อปฏิบัติต่าง ๆ มากมายให้พนักงานปฏิบัติตาม
เพ่ือคุณภาพของสินค้าที่ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า 

 สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด มีแนวโน้มยอดขายและ
จำนวนสินค้าที่ต้องรผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการกำลังในการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทต้องรับ
พนักงานใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมีการรับพนักงานใหม่เฉลี่ยเดือนละ 120 – 150 คน เมื่อมี
การรับพนักงานใหม่เข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับความรู้เบื้องต้นของบริษัท กฎระเบียบ ข้อกำหนด
และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพซึ่งมีอยู่มากมายที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้ทั้งผ่านหลักสูตร
ปฐมนิเทศหรืออบรมตามหน้างาน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู ้ของแผนกฝึกอบรมและพัฒนามี
ประสิทธิภาพที่ลดลง มีการเรียนรู้ที่น้อยลง คุณภาพงานของพนักงานใหม่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ
ทำให้เกิดความสับสน มึนงงแกพนักงานใหม่ ส่งผลให้มีกรณีการกระทำผิดกฎระเบียบบริษัท ละเลย
ข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับระบบคุณภาพอยู่บ่อยครั้งในหมู่พนักงานใหม่ ซึ่งข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจส่งผล
กระทบให้การปฏิบัติงานของพนักงานขาดประสิทธิภาพ สินค้าไม่ได้มาตรฐาน เกิดการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งส่งผลเสียต่อบริษัททั้งสิ้น 
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 จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นแรงบัลดาลใจทำให้เกิดโครงงานเรื่อง “สื่อการเรียนรู้

ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่

ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” โดยโครงการนี้จะเช้ามาช่วยแก้ปัญหา

การกระทำผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ

พนักงานใหม่ที่มีการรับเข้ามาจำนวนมาก ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่กระชับ ฉับไว สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ 

ทุกเวลา ส่งผลให้พนักงานเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น สินค้าของบริษัทมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1.1.1 เพื่อแก้ปัญหาการกระทำผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำที่ขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการ  
ที่ดีในการผลิตอาหารของพนักงานใหม ่

 1.1.2 ลดจำนวนพนักงานที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของ
พนักงานใหม ่

 1.1.3 พนักงานใหม่มีความเข้าใจและสามารถจดจำระเบียบหรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัท
กำหนดได้ 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากการดำเนินการตามโครงการสหกิจศึกษา 

 1.2.1 พนักงานใหม่สามารถเรียบรู้กฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ 

 1.2.2 จำนวนพนักงานที่ทำผิดกฎระเบียบบริษัทมีจำนวนที่ลดลง 

 1.2.3 พนักงานใหม่รับรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยม 

  

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0352/good-manufacturing-practice-gmp
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บทที่ 2 

วิธีการดำเนินงาน 

โครงงานเรื่อง “สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
คุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” 
โดยโครงการนี้จะเช้ามาช่วยแก้ปัญหาการกระทำผิดระเบียบบริษัท หรือการกระทำท่ีขัดต่อหลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารของพนักงานใหม่ที่มีการรับเข้ามาจำนวนมาก ด้วยสื่อการเรียนรู้ที่กระชับ 
ฉับไว สามารถเรียนรู ้ได้ทุกที ่ ทุกเวลา โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan , Do , Check , Act)       
เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 การวางแผนการทำงาน (Plan : P) 

จากการศึกษา เรียนรู้งานและสำรวจปัญหาของพนักงานใหม่ ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาและนำมาสู่
หัวข้อโครงการ “สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
(GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account)” ผู้จัดทำได้
วางแผนการดำเนินการออกมาเป็นตารางแสดงแผนและระยะเวลาในการทำงาน (Gant Chart) ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงการวางแผนการทำงาน (Gant Chart)  

 กิจกรรม  ปี 2563 (ธ.ค.) – 2564 (มี.ค.) 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1. เรียนรู้งานพร้อมทั้งสำรวจปัญหาของพนักงานใหม่
เพ่ือกำหนดหัวข้อทำสื่อการเรียนรู้ 

 

               

2. นำหัวข้อที่ได้เสนอต่อพี่เลี้ยง เพื่อดูความเหมาะสม
ของเนื้อหา 

                

3. ดำเนินการจัดทำตัว Platform (ช่องทางการเรียนรู้) 
อาทิ Line Official Account การสร้างรหัสโค้ดคำตอบ
อัตโนมัติ 

                

4. จัดทำสื่อการเรียนรู้และบรรจุลง Platform                 

5. ทดลองใช้งานและหาจุดบกพร่อง                 

6. ปรับปรุงและพัฒนา                 

7. นำไปใช้งานจริง                 
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2.2 การปฏิบัติตามแผน (Do : D) 

2.2.1 เรียนรู้งานพร้อมทั้งสำรวจปัญหาของพนักงานใหม่เพ่ือกำหนดหัวข้อทำสื่อการเรียนรู้ 

การเรียนรู้งานและการสำรวจปัญหาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปยังบริษัท ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวล 1 เดือน โดยเรียนรู้ผ่านการ
เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหลาย ๆ รุ่น ศึกษาผ่านคู่มือพนักงานในระบบ E – Office 
และการสอบถามจากเจ้าหน้าที่อบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาในครั้งนี้ 

2.2.2 ดำเนินการจัดทำตัว Platform (ช่องทางการเรียนรู้)  

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้นำเครื่องมือ โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มากมาย
มาประยุกต์ใช้เพื ่อเป็นช่องทางในการเรียนรู ้ เช่น Dialogflow , Line Official Account , Line 
Developer เป็นต้น 

1) Dialogflow คือ เป็นเครื่องมือสร้าง chatbot จาก Google ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่อง 
Natural Language Processing หรือ NLP ซึ ่งหมายถึงการที ่ chatbot สามารถทำความเข้าใจ
ความหมายของประโยคที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งเข้ามาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้ chatbot สามารถโต้ตอบกับ
ผู้ใช้งานได้แม่นยำและตรงประเด็น การใช้งาน Dialogflow นั้น ช่วยลดความยุ่งยากในการสร้าง 
engine NLP เนื่องจาก Dialogflow จะจัดการส่วนนี้ให้ สิ่งที่เราต้องทำคือการกำหนด intent ของ 
chatbot ว่าต้องการให้ chatbot สามารถตอบอะไรได้บ้าง จากนั ้น เราแค่ใส่ประโยคตัวอย่าง 
(training phrase) ที่ตรงกับ intent นั้นๆ เข้าไปให้ chatbot เรียนรู้ (Google แนะนำว่าควรจะมี 10 
ประโยคสำหรับแต่ละ intent) 
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ตัวอย่าง chatbot สำหรับรับแจ้งสัมภาระหาย โดย training phrase ที่เราสอน chatbot 
ไว้เป็นดังภาพด้านล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่ง Dialogflow นี้จะสามารถตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติได้เมื่อมีผู้ใช้บริการเข้ามาถามคำถาม 
ระบบจะทำการสุ่มคำตอบจากหมวดที่เราตั้งค่าไว้ โดยมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้ 

1. กดสร้างบอทใหม่ด้วยกดที่ปุ่มลูกศรลง (v) แล้วกดท่ีปุ่ม (+) Create new agent 
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2. ตั ้งชื ่อบอทที่พื ้นที ่สีแดงด้านบน (ในที ่นี ้คือ “ElderBot” ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
ภาษาไทยมันจะสร้างไม่ได้ ไม่ขึ้น Error ให้ด้วย =_=) เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยในพื้นที่สีน้ำเงิน 
(Thai) และกดสร้างในพ้ืนที่สีเขียว (Create) เพ่ือเริ่มสร้างระบบหุ่นยนต์โต้ตอบสนทนาอัตโนมัติ 

 

 

 

 

3. กำหนดเจตนา (intent) + ตัวอย่างคำพูด (Training Phase) + คำตอบกลับ (Response) 

  

 

 

 

 

 

4. กดท่ีเมนู Intents (เจตนา) ที่เมนูด้านซ้ายก็จะเห็นรายการหัวข้อเจตนาด้านขวา ซึ่งโดยเริ่มต้น 
มีเจตนาดังนี้ 

 1) Default Fallback Intent เจตนารองรับข้อผิดพลาด คือ เจตนารองรับข้อผิดพลาดคือ
เป็นเจตนาที่จะถูกคัดเลือกทุกครั้ง เมื่อไม่มีเจตนาอ่ืนๆ ในรายการใกล้เคียงกับคำพูดของผู้ใช้ใด ๆ เลย 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นเจตนาที่บอกผู้ใช้ว่า “บอทไม่เข้าใจ” ให้ผู้ใช้ส่งข้อความเข้ามาใหม่อีกครั้ง 

 2) Default Welcome Intent เจตนาทักทายเริ่มต้น จะเป็นเจตนาเริ่มต้นทุกครั้ง เมื่อผู้ใช้
เข้าสู่โปรแกรมสนทนาพูดคุย หรือได้ทำการเปิดเครื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อกับโปรแกรม Chatbot นี้ 
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5. กดท่ี “Create Intent” 

6. ใส่ชื่อ Intent ว่า “headache” สำหรับเจตนาสำหรับผู้สูงอายุปวดหัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ที่ Training Phases เป็นคำพูดใดๆ ที่บ่งบอกว่าปวดหัว อาทิเช่น “ปวดหัว” , “มึนหัว” แล้วกด 
Enter 
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8. ที่ Response ใส่คำตอบของบอท ที ่ตอบกลับเมื ่อทราบว่า ผู ้ใช้มีเจตนาว่าปวดหัว อาทิเช่น       
“หนูสมใจรับทราบแล้วค่ะ หนูสมใจจะเรียกพยาบาลมาหานะคะ” หลังจากนั้นกด “Save” 
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2) Line Developer เป็นโปรแกรมที่เชื ่อม Dialogflow และ Line Official Account 
เข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวตนให้กับ Official Account โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Dialogflow ที่เราได้ทำการ
เตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ 

 

 

 

 

 

 

             ภาพที่ 1 โปรแกรม Line Official Account 

3) Line Official Account จะทำหน้าที่เป็นตัวตนของเรา ที่สามารถดูความเคลื่อนไหว
หรือตั ้งค่าข้อมูลต่าง ๆ เพียงแค่ติดตั ้งแอพพลิเคชั ่นลงสมาร์ทโฟนของเรา หรือเข้าสู ่ระบบบน
คอมพิวเตอร์ ติดตามการเคลื่อนไหวได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ฟังก์ชั่นแสดงการทำงานของโปรแกรม Line Official Account 
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2.2.3 จัดทำสื่อการเรียนรู้และบรรจุลง  Platform 

 

 

 

 

 

                            ภาพที่ 3 โปรแกรม Canva 

การจัดทำสื่อในครั้งนี้ ใช้โปรแกรม Canva  เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้สำหรับสร้างงาน
กราฟฟิคโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถสร้างงานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ โลโก้ นามบัตร โบรชัวร์      
แบนเนอร์ต่าง ๆ อินโฟกราฟฟิค จนไปถึงทำเอกสาร Presentation เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย 
สะดวก สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะแก่การนำมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนในโครงงการนี้
อย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ฟังก์ชั่นแสดงการทำงานของโปรแกรม Canva 
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2.3 การตรวจสอบ (Check : C) 

มีการตรวจสอบความถูกต้องและเนื ้อหาที ่สามารถนำไปถ่ายทอดได้โดยการให้ คุณทัศนัย        
ถึงอินทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานตำแหน่งพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องของสื่อการเรียนการสอนของโครงการนี้ก่อนนำไปใช้จริง 

มีการตรวจสอบโดย การใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง 
ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความ
อัตโนมัติ (Line Official Account) 

2.3.1 หน่วยการวิเคราะห์ 

หน่วยวิเคราะห์ต่อ สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัต ิ (Line Official 
Account) มีหน่วยการวิเคราะห์ระดับบุคคล (The analysis of individual) 

2.3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานใหม่ของบริษัท โชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด จำนวน 20 คน 

2.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

ผู ้จ ัดทำได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ชนิดเลือกตอบจำนวน 1 ชุด ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัต ิ (Line Official 
Account) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้  

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อ
ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line 
Official Account) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา เป็นคำถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไป
และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ 
(Line Official Account) ประกอบด้วยข้อคำถาม 5 ข้อ ซึ ่งเป็นคำถามปลายปิดในรูปแบบการ
ประมาณค่า (Rating Scale Questions) 
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กำหนดระดับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสร้างตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยมีหลักการให้คะแนนคำตอบ 5 ระดับ ดังนี้ 

   มากที่สุด 5 คะแนน 

   มาก  4 คะแนน 

   ปานกลาง 3 คะแนน 

   น้อย  2 คะแนน 

   น้อยมาก 1 คะแนน 

  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นคำถามปลายเปิด 
(Open Ended Question )  

2.3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ผู้จัดทำนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้ 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line 
Official Account)   

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยคำนวณหา
ค ่าสถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ ึ ่ ง เป ็นการคำนวณหาความถ ี ่และร ้อยละ 
(Percentage) 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการสร้างสื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP 
ที่พนักงานต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  โดยคำนวณหาค่าสถิติเชิง
พรรณนา(Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นการคำนวณหาความถี่และร้อยละ (Percentage) โดยอาศัย
เกณฑ์ของ (Best,1997) ดังนี้ 
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ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะโดยคำนาณหาค่าสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

2.4 การปรับปรุงแก้ไขดำเนินการให้เหมาะสม (Action : A)  

การปรับปรุงเนื้อและรูปแบบของโครงการให้เหมาะสม รวมไปถึงการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ที่พนักงานใหม่ควรทราบ โดยได้รับคำปรึกษาจากคุณ ทัศนัย ถึงอินทร์ ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพี่พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคลทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ
มากมาย อีกทางหนึ่งได้ข้อปรับปรุงและข้อเสนอแนะจากการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานใหม่ที่
ได้ทดลองใช้งานจริงผ่านแบบสอบถาม  
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บทที่ 3 

สรุปและอภิปรายผล 

3.1 สรุปและอภิปรายผล 

จากการสำรวจความถึงพอใจของพนักงานที ่มีต ่อโครงการสื ่อการเรียนรู ้ผ ่าน Chat Bot        
เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบ
ข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) ด้วยแบบสอบถาม สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 3.1.1 ตารางแสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการสื่อการเรียนรู้
ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่
ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

เพศ จำนวน ร้อยละ  
ชาย 6 30 

หญิง 14 70 

รวม 20 100 

จากตารางที่ 3.1.1 พบว่า จากแบบสอบถามจำนวน 20 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเพศหญิงจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 

ตารางที่ 3.1.2 ตารางแสดงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการสื่อการเรียนรู้
ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่
ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

อายุ จำนวน ร้อยละ  
ต่ำกว่า 20 ปี 1 5 

20-30 ปี 13 65 

31-40 ปี 5 25 

41-50 ปี 1 5 

50 ปีขึ้นไป 0 0 

รวม 20 100 

จากตารางที่ 3.1.2 พบว่า จากแบบสอบถามจำนวน 20 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามอายุต่ำกว่า  
20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 อายุ 20-30 ปี จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อายุ 31-40 
ปี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และ 41-50 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 3.1.3 ตารางแสดงระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อ โครงการสื่อ
การเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับ
พนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

ระดับการศึกษา จำนวน ร้อยละ  
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า 13 65 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 3 15 

ปริญญาตรี 4 20 

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 

รวม 20 100 

จากตารางที่ 3.1.3 พบว่า จากแบบสอบถามจำนวน 20 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามมัธยมศึกษา
หรือต่ำกว่า จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65 อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15 และปริญญาตรีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีต่อ โครงการสื่อการ
เรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับ
พนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

ตารางที่ 3.1.4 ตารางความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้
ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความ
อัตโนมัติ (Line Official Account) 

 

หัวข้อ/ประเด็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล
ผล 

ด้านความถูกต้องของเนื้อหา 
เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วน 15 5 - - - 95 4.75 มาก

ที่สุด 

ความรู้ที่ได้รับจากสื่อ สามารถ
นำไปใช้ได้จริง 

17 3 - - - 97 4.85 มาก
ที่สุด 

เนื้อหามีความเหมาะสม เพียงพอ
สำหรับนำไปใช้งาน 

16 4 - - - 96 4.80 มาก
ที่สุด 

ด้านการใช้งานทั่วไป 

ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว 11 8 1 - - 90 4.50 มาก
ที่สุด 
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หัวข้อ/ประเด็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 

 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

(1) 

คะแนน
รวม 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปล
ผล 

สามารทำความเข้าใจได้ด้วย
ตนเอง ไม่มีความซับซ้อนในการ
ใช้งาน 

11 9 - - - 91 4.55 มาก
ที่สุด 

สื่อมีความสวยงามและน่าสนใจ 14 6 - - - 94 4.70 มาก
ที่สุด 

จากตารางที ่3.1.4 พบว่าจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 20 คน พบระดับความพึงพอใจเฉลี่ย
คือ ด้านความถูกต้องของเนื้อหา เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ความรู้ที ่ได้รับจากสื ่อ สามารถนำไปใช้ได้จริง  มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับมากที่สุด        
และเนื้อหามีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับนำไปใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการใช้งานทั่วไป ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมากที่สุด      
สามารทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ไม่มีความซับซ้อนในการใช้งาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และสื่อมีความสวยงามและน่าสนใจ มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด 

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้อบรมในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โครงการสื่อการ
เรียนรู ้ผ่าน Chat Bot เรื ่อง ความรู ้ทั ่วไปและข้อปฏิบัติเกี ่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับ
พนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) แบบสอบถามทั้งหมด       
20 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุอยู่ในระหว่าง 21-30 ปีมากที่สุด 
ม ีระด ับการศ ึกษาม ัธยมศึกษาหร ือต ่ำกว ่ามากที ่ส ุดและจากแบบสอบถามความพึงพอใจ                   
ทั้ง 2 หัวข้อใหญ่ 6 หัวข้อย่อย พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสื่อการเรียนรู้ผ่าน 
Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่าน
ระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) อยู่ในระดับมากที่สุด 
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1. ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด ตั้งอยู่ที่ 1069 ถ.สายเอเชีย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา ประเทศไทย 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0999 โทรสาร 0-7420-0900-1 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนที่ตั้งบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

 

  



21 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

    บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด เป็นผู้ผลิตและส่งออกทูน่าบรรจุกระป๋อง ทีมียอด
ส่งออกมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ กว่า 3 ทศวรรษที่บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือ
สนองตอบความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัท ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ารายใหญ่ ๆ เจ้า ของ    
แบรนด์ระดับโลกหลายราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่ค้ากันมายาวนาน บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต 
จำกัด จึงเป็นที่รู้จักกันในวงการอุตสาหกรรมทูน่าแปรรูปในระดับโลก บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรม
การผลิต มีประสบการณ์ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ากว่า 100 แบรนด์  และได้ส่ง
สินค้าออกไปจำหน่ายกว่า 50 ประเทศ ในตะวันออกกลาง แอฟริกา อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออก 
ยุโรป และอเมริกาใต้ ทั ้งนี ้ด้วยความซื ่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม และยืดหยุ ่น พร้อมเปลี ่ยนแปลง        
เป็นปัจจัยสำคัญท่ีให้ลูกค้าคิดถึงบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด อยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตราบริษัท โชติวัฒนอุ์ตสาหกรรมการผลิต จำกัด 

3. ประวัติบริษัท 

 จากการขายปลานึ่งในท้องถิ่นสู่ธุรกิจตลาดปลา 

 พ.ศ. 2503 เกรียงไกรและนันทนา โชติวัฒนพันธ์ เริ่มขายปลานึ่งในตลาดสดในหาดใหญ่ซึ่ง
เป็นเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทย เนื่องจากข้อจำกัดตามฤดูกาลในการขายปลาที่มีอยู่เท่านั้น ทั้งคู่
จึงเปิดตลาดปลาของตัวเองและเริ่มขายอาหารทะเลสดตลอดทั้งปีทั้งในตลาดท้องถิ่นและในมาเลเซีย 

 พ.ศ. 2506 ก่อตั้ง "บริษัท เคียงฮวดเทรดดิ้ง" เพ่ือขนส่งปลาสดไปยังสิงคโปร์และมาเลเซีย 

 พ.ศ.  2510 ขยายธุรกิจตลาดปลาทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย เริ่มดำเนิน
กิจการปลาป่นเพ่ือจัดการผลพลอยได้จากธุรกิจหลักในปี พ.ศ. 2512 และเริ่มดำเนินกิจการรถบรรทุก
ตู้เย็นที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2520 
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 จากธุรกิจตลาดปลาไปจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

 พ.ศ. 2521 ก่อตั ้ง บริษัท เคียงฮวด Seagull Trading Frozen Food Company (KST) 
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมี ่ยม บริษัท               
ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตลาดใหม่ในญี่ปุ่น 

 พ.ศ. 2524 ขยายการดำเนินงานเพื่อรวมอาหารทะเลกระป๋องและเริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์
กระป๋องไปยังอเมริกาและยุโรป 

 CMC ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งเน้น ที่จะขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 พ.ศ. 2531 ก่อตั้ง บริษัท โชติวัฒน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (CMC) ด้วยทุนจดทะเบียน 100 
ล้านบาท บนที่ดินใหม่ 76,800 ตรว. ในหาดใหญ่โรงงานของ บริษัท ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ได้มาตรฐาน
การแปรรูปอาหารสากลและเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารทะเลคุณภาพโดยมี
กำลังการผลิต 50 ตันต่อวัน 

 พ.ศ. 2539 CMC สร้างโรงงานแห่งที ่ 2 เพื ่อขยายการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ ่ม ทุนจด
ทะเบียนของ บริษัท เพ่ิมข้ึนเป็น 150 ล้านบาทและมีกำลังการผลิตสูงถึง 100 ตันต่อวัน 

 เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยอาศัย ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีและโครงสร้างทีมที่ยืดหยุ่น 

 พ.ศ. 2543 ยอดขายของ CMC สูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี การเติบโตของ บริษัท     
ที่มีพนักงาน 3,000 คนทำให้ CMC สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากถึง 200 ตันต่อวัน 

 พ.ศ. 2546 บริษัท ได้ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท และคงกำลังการผลิตไว้ที่ 250 
ตันต่อวันในขณะที่พยายามอย่างเต็มที่ในการปรับปรุงมาตรฐานการทำงาน และระบบการจัดการ
คุณภาพโดยรวมรวมถึงระบบการจัดการคุณภาพแรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยแนวปฏิบั ติด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลผลิตการจัดการ 

 พ.ศ. 2548 รงงานแห่งที่สามของ CMC เริ่มการผลิต เพื่อรองรับความต้องการคุณภาพและ
ผลิตภัณฑ์โคเชอร์ 
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 การขยายตลาดและการปรับปรุงการจัดการ 

 พ.ศ. 2552 รายรับของ CMC สูงถึง 200 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเนื่องจาก การขยายตัวของ
ตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม บริษัท สร้างงาน 3,500 ตำแหน่งและรักษาการผลิตไว้ที่ 300 ตันต่อวัน 

 พ.ศ. 2555 CMC ติดตั ้ง ASRS (Automatic Storage & Retrieval System) คลังสินค้า
อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง และประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้า 

 ควบรวมกิจการกับ NK Seafreeze Co. , Ltd. 

 พ.ศ. 2557CMC ควบรวมกิจการกับ NK Seafreeze Co. , Ltd. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท เป็น 500 ล้านบาทและขยายกำลังการผลิตเป็น 400 ตันต่อวันและ
ห้องเย็นเป็น 3,000 ตัน 

3. กรรมการบริษัท 

ภาพที่ 7 กรรมการบริษัท 
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4. รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารองค์กร 

   4.1 จุดประสงค์ 

 ผลิตอาหารที่มีคุณค่าให้กับสังคมโลก 

   4.2 วิสัยทัศน์ 

 ผู้นำในการผลิตอาหารที่มีนวัตกรรม ปลอดภัย คุณภาพดี ในราคาที่สามารถซื้อได้ 

   4.3 พันธกิจ 

- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลองค์กรเพ่ือสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน (Practice 
good governance for sustainable value creation) ย ึดหลักธรรมาภิบาลในการกำกับด ูแล
องค์กรเพื่อผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอย่าง     
มีจริยธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันเสริมสร้างพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล (Strengthen human resources effectiveness) 

- เสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล       
มีทักษะรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมมีความผูกผันกับองค์กร 
บุคลากรมีความสามารถควบคู่คุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์และรับผิดชอบองค์กร 

- บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (Quality management oriented)บริหารองค์กรอย่าง        
มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ออกแบบกระบวนการธุรกิจและโครงสร้างองค์กรสอดรับกลยุทธ์และทิศทาง
ธุรกิจ สร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล พัฒนาระบบบูรณาการ
สารสนเทศที ่มีความเสถียรน่าเชื ่อถือมุ่ งสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer engagement 
focused)มุ่งสร้างความผูกพันกับลูกค้าเพื่อเติบโตด้วยกัน วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและตลาด ใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ     
และข้อกำหนดของลูกค้า ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา 

- ส ่งเสร ิมนว ัตกรรมและองค ์กรแห่งการเร ียนร ู ้  (Nurture innovation and learning 
organization)ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื ่อง 
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ สนับสนุนการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ปรับปรุงงาน กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความคิดสู่นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าและสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจ 

- ร ับผ ิดชอบต ่อผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย ส ังคม และส ิ ่ งแวดล ้อม ( Responsibilities for 
stakeholders, social and environment)ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม อำนวยให้     
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ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้สิทธิของตน ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความเสมอภาค ยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
รับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   4.4 ค่านิยมองค์กร 

 กว่า 50 ปีที่อยู่ในวงการธุรกิจด้านอาหาร ท่านประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้ง บริษัทโชติวัฒน์
อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด มุ่งม่ันทำงานโดยเน้นความซื่อสัตย์ การต่อเวลา มองการณ์ไกลมาโดย
ตลอด ถือเป็นต้นแบบที่สร้างชื่อเสียง ให้กับบริษัทฯจนกลายเป็นค่านิยมหลักขององค์กรที่ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนยึดถือเป้นหลักในการทำงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญท่ีเสริมสร้างให้บริษัทฯ เติบโต
อย่างต่อเนื่องและมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ 

 ความซื่อสัตย์ 

 ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รักษาคำพูดและคำมั่นสัญญา ซื่อสัตย์ต่อบทบาทหน้าที่        
ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กร 

 การทำงานเป็นทีม 

 ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในทีมงาน มีส่วนร่วมในการพัฒนาทีมงาน สร้างและ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีทั้งในทีมงานและระหว่างทีมงาน 

 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 สร้างและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นตนเองและผู้อื่นให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาปรับปรุงงานและตนเองอยู่เสมอ 
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5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

5.1ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า (Tuna) 

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทูน่าสดแช่แข็ง ผ่านกระบวนการคัดขนาด ก่อนนำไปแยก
ละลายและนึ ่งสุกด้วยไอน้ำที ่ม ีมาตรฐานตามขนาดปลา เพื ่อคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด            
แล้วปรับแต่งชิ ้นปลาอย่างพิถีพิถัน เติมส่วนผสมและบรรจุกระป๋อง หรือบร รจุถุงสุญญากาศ          
ตามความต้องการ ของลูกค้า มีการควบคุมคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การนำเข้า วัตถุดิบ
จนถ ึงการส ่งมอบส ินค ้า สายพ ันธ ุ ์ปลาท ูน ่า Skipjack, Yellowfin, Tongol, Euthynus and 
Albacore 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า 

 

5.2 ผลิตภัณฑ์แซลมอน (Salmon) 

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแซลมอน ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ
การถนอมคุณค่าทางโภชนาการของแซลมอนที่อุดมไปด้วยโปรตีนและโอเมก้า 3 มีหลายผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพราะเราผลิตด้วยความใส่ใจ พิถีพิถัน
ในทุกขั้นตอน ทั้งการหั่นชิ้นปลาด้วยมือ การรมควัน และการคิดค้นสูตรน้ำปรุงรส ที่หลายกหลายตาม
ความต้องการของตลาด สายพันธุ์ปลา Chum, Pink and Sockeye 
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์แซลมอน 

5.3 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value Added) 

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความหลากหลายจากวัตถุดิบ  ปลาทูน่า 
ปลาแซลมอน หรือวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ตามรสนิยมของผู้บริโภคด้วยการเพ่ิม
ส่วนประกอบอาหารที ่มีคุณค่าทางโภชนาการหลากชนิดปรุงเข้ากับวัตถุดิบหลักเป็นสูตรอาหาร
สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน มีหลายสูตรการผลิตที่ปรุงรสชาติ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งตำรับ
ตะวันตกและผสมเครื่องเทศแบบไทยๆ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์เพ่ิมมูลค่า 
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5.4 ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง (Frozen Products) 

5.4.1 ปลาทูน่า 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากวัตถุดิบปลาทูน่าสดแช่แข็งจากทะเลน้ำลึกโดย การนำเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยนำวัตถุดิบมาผ่านกระบวนการคัดสรรต่อด้วย การนำไปละลาย และนึ่งสุกด้วยไอน้ำ 
และผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นชิ้นเนื้อที่สะอาดได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าจากนั้นนำ
ชิ้นเนื้อที่แปรรูปแล้วบรรจุใส่ถุงสุญญากาศหรือบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า แล้วนำสินค้า
ไปแช่แข็งเพ่ือรักษาคุณภาพพร้อมส่งมอบถึงมือลูกค้า 

          

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ปลาทูน่าแช่แข็ง 

5.4.2 ปลาแซลมอน 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการละลายแล้วนำไป
ล้างน้ำให้สะอาดก่อนที่จะนำไปแล่เป็นชิ้นเนื้อ ลอกหนัง นำก้างออกและตัดแต่งให้ได้ขนาดตาม
มาตรฐานลูกค้าและบรรจุใส่ถุงสุญญากาศหรือบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ผ่านการแช่
แข็งเพ่ือรักษาคณุภาพของสินค้าอย่างดีก่อนส่งมอบ 

    

 

 

ภาพที่ 12 ปลาแซลมอนแช่แข็ง 
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5.5 ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Foods) 

เป็นผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าคลุกเคล้ากับส่วนผสมอาหารต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติและคุณค่าทาง
โภชนาการสำหรับสัตว์เลี้ยงมีส่วนแต่งหน้าหลากหลายให้เลือก ล้วนอุดมไปด้วยธาตุอาหารเสริมและ
ดึงดูดความสนใจให้สัตว์เลี้ยงที่โปรดปรานเจริญอาหาร มีสุขภาพสมบูรณ์ 

 

อาหารแมว(Cat food) วัตถุดิบหลักทูน่า และ ไก่  อาหารสุนัข (Dog food)วัตถุดิบหลัก
ส่วนผสมที่      ได้จากไก,่ วัว, แกะ และปลา 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 13 ผลิตภัณฑ์อาหารแมว         ภาพที่ 14 ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข 

 

5.6 ผลิตภัณฑ์อาหารไทย 

“สะอาดปลอดภัย ถูกอนามัย ไม่ใส่ผงชูรส ไม่มีวัตถุกันเสีย”เป็นผลิตภัณฑ์อาหารไทยตรา 
"ตระไคร้" ที่คัดสรรตํารับไทยมาพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุในบรรจุ ภัณฑ์ได้หลากหลาย     
เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคนานาชาติที่จะได้ สัมผัสความเป็นไทย โดยคงความโดดเด่นในรสชาติตาม
ต้นตํารับไทย ที่พิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบและส่วนประกอบการผลิตที่มี คุณภาพ อันสร้างความ
มั่นใจและความประทับใจให้ผู้บริโภคที่ได้ลิ้ม รสผลิตภัณฑ์ตรา "ตระไคร้" ว่า "รสชาติเยี่ยม คุณภาพ
เป็นเลิศ” 

5.6.1 น้ำปลาหวาน “อร่อยรส ตำรับไทย ได้คุณค่าทุกคำ” ความอร่อยของน้ำปลาหวาน    
ที่มาจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพ เคี่ยวเป็นน้ำปลาหวานแบบสูตรดั้งเดิมและสูตรเผ็ดน้อย     
อันเป็นตำรับพื้นบ้านแบบไทย ๆ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ความพิเศษขอน้ำปลาหวานตราตะไคร้
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อยู่ตรงรสหวานนุ่มนวลและหอมน้ำตาลมะพร้าว รสเค็มจากน้ำปลาและกุ้งแห้งตัวใหญ่ คัดสรรอย่างดี 
เพ่ิมกลิ่นรสด้วยหอมแดงและพริกข้ีหนูเคี่ยวรวมกันจนได้เนื้อข้นเหนียว โชยกลิ่นหอมชวนรับประทาน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน 

5.6.2 น้ำกล้วยปิ้ง“รสแท้จากครัวไทย เพื่อชีวิตยุคใหม่” กล้วยปิ้ง ขนมหวานคู่ครัวไทย       
ที่ยังคงรสชาติความอร่อย มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยความพิถีพิถันในการทำน้ำกล้วยปิ้ง คัดสรรกะทิและ
น้ำตาลมะพร้าวชั้นเยี่ยมมาผ่านกระบวนการเคี่ยวจนได้เป็นน้ำกล้วยปิ้งที่มีรสชาติต้นตำรับไทย หอม 
หวาน อร่อยไม่รู้ลืม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยปิ้ง 

5.6.3 น้ำมันปลา เป็นน้ำมันดิบที่สกัดมาจากส่วนของหัว หนัง หาง ของปลาทูน่า โดยนำมาบีบ
อัดแล้วแยกน้ำและน้ำมันด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐานถึง 2 ครั้ง เพ่ือให้ได้น้ำมันดิบทูน่าที่มีคุณภาพ 
สะอาด บริสุทธิ์ เป้นน้ำมันดิบที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 จัดเป็นสารโภชนะเภสัช (nutraceutical)          
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงจึงเป้นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก 

5.6.4 น้ำนึ่งปลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นคู่ขนานกับกระบวนการนึ่งปลาทูน่า ซึ่งมีขั้นตอนการ
แยกน้ำนึ ่งปลาตามสายพันธุ ์ปลากก่อนเข้าสู ่ กระบวนการย่อยโปรตีนด้วยเอนไซม์ (Enzyme 
Treatment) และปรับความเข้มข้นตามความต้องการของลูกค้า น้ำนึ่งปลามีกรดอะมีโนที่จำเป็นต่อ
ร่างกายในปริมาณสูง จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจของลูกค้าอย่างมาก 
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6. รางวัล/เกียรติบัตร ของบริษัท 

 - ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ Productivity and Quality Awards 

 - ด้านรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม CSR Awards 

 - ด้านรางวัลด้านความปลอดภัย Safety Awards 

 - ด้านรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม Environtment Awards 

 - ด้านรางวัลด้านแรงงาน Labour Awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 รางวัล/เกียรติบัตร ของบริษัท 
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7. ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

นาย กิตติศักดิ์ แป้นน้อย ตำแหน่ง: นักศึกษาฝึกงาน แผนก: ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 นิสิตฝึกสหกิจ 

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

- การตรวจความเรียบร้อยและการเขียนกำหนดการห้องประชุม 

- การคีย์รหัสหลักสูตรที่มีการอบรมแล้วทั้งการอบรมภายนอก และภายในองค์กร 

- การเตรียมเอกสารหลักฐานในการยื่นเอกสาร การขอคืนสพร. เช่น ใบเสร็จ ใบลงทะเบียนการทำ 
From course และข้อมูล Generic เป็นต้น 

- การยื่นสพร. ผ่านระบบบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

- การทำใบลงทะเบียนในการอบรมผ่านโปรแกรม Excel และ Open Office 

- การเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร
อบมรมประจำปีเรื่อง GMP 

- งานทางด้านการฝึกอบรม  

- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
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8. ท่ีปรึกษาขณะฝึกสหกิจ 

 

 

 

 

คุณทัศนัย ถึงอินทร์ 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

      คุณพชรวัฒน์ ปานทองคำ    คุณกานต์พิชชา แก้วชนะ  

      เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร    เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร  

 

 

 

 

 

        คุณสุนทรียา อัมโม      คุณธนิดา กาญจนศิริ 

      เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร    เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร 

ภาพที่ 19 ที่ปรึกษาฝึกสหกิจ  



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมและผู้จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

โครงการ สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ 
(GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้า
อบรมและผู้จัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีต่อโครงการสื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat 
Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงานใหม่ผ่านระบบ
ตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

คำอธิบาย แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ส่วนขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
ให้ครบทั้ง 3 ส่วน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ในการปฐมนิเทศ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย √  ลงในช่อง        หน้าข้อความ 

1. เพศ 

 ชาย  หญิง 

2.อายุ 

 ต่ำกว่า 20 ปี   21-30 ปี   31-40 ปี    40-50 ปี   50 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า 

 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 ปริญญาตรี 

 สูงกว่าปริญญาตรี 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ที่มีต่อ โครงการ สื่อการเรียนรู้
ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับพนักงาน
ใหม่ผา่นระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 
สื่อการเรียนรู้ผ่าน Chat Bot เรื่อง ความรู้ทั่วไปและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับระบบคุณภาพ (GMP) สำหรับ
พนักงานใหม่ผ่านระบบตอบข้อความอัตโนมัติ (Line Official Account) เพียงช่องเดียว โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ด้านความถูกต้องของเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความถูกต้อง ครบถ้วน      

2. ความรู้ที่ได้รับจากสื่อ สามารถนำไปใช้ได้
จริง 

     

3. เนื้อหามีความเหมาะสม เพียงพอสำหรับ
นำไปใช้งาน 

     

ด้านการใช้งานทั่วไป 
1. ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว      
2. สามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ไม่มี
ความซับซ้อนในการใช้งาน  

     

3. สื่อมีความสวยงาและน่าสนใจ      
 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

การทำงานและภาพกิจกรรม 
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ภาพที่ 20 และ 21 บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ในแผนกและพิธีมอบทองแก่พนักงานที่อายุงานครบ 10 
20 และ 30 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 และ 23 เรียนรู้ขั้นตอนการขูดปลา 
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ภาพที่ 24 บรรยากาศการทำงานในสำนักงาน 

 

ภาพที่ 25 งาน CMC Innovation 2020 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ 
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ภาพที่ 26 บรรยากาศการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

 

 

 


