
สํารวจความตองการในชองทางการสื่อสาร

ของพนักงานทั้งองคกร

สรุปผลการสํารวจและวางแผนการพัฒนา

ชองทางการสื่อสาร

พัฒนาชองทางการสื่อสาร

ใหสอดคลองกับการสาํรวจ

สํารวจผลหลังการดําเนินการพัฒนา

ชองทางการสื่อสาร

สรุปผลและพัฒนาชองทางการสื่อสาร
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กระบวนการพัฒนาระบบสื่อสาร



สาํรวจความตองการในชองทางการสือ่สาร
ของพนกังาน

วตัถปุระสงค  :      เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินโครงการเพิ่ม
                     ประสทิธภิาพการผลิต

      เพื่อวัดความตองการ การมีสวนรวมของ
                   พนักงาน

         เพื่อเปนกลยุทธในการสรางระบบ  
                การติดตอสื่อสารกบัพนักงาน

กลุมเปาหมาย  :  พนักงานทุกคนในบริษัท

ระยะเวลาเกบ็รวบรวม  :  วนัที่  2 – 8  เมษายน  2552 
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ตวัอยางแบบสาํรวจ
แบบสํารวจ

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจในชองทางการสื่อสาร  เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาชองทางการสื่อสาร

     บอรดประชาสัมพันธ      ฝกอบรม

     Email + Intranet      จดหมายเวยีน 

     ปายผา 

     กอนเริ่มงาน 

     ระหวางทํางาน 

     พักกลางวนั

     หลังเลิกงาน 

     ตอบคําถามชงิรางวลั      งานสังสรรค 

     จดัประกวดคําขวญั      จดัทีมแขงขัน 

     เลนเกมสชิงรางวลั      วาดรูปชิงรางวลั 

     ขบวนพาเหรด

1. ) จงเรียงลําดับชองทางการสื่ อสารภายในองคกร  ที่ท านชื่นชอบมากที่สุด 

    จาก  1 (มากที่สุด)  ถึง  6 (นอยที่ สุด)

     ประชุมแถว/หวัหนางานแจง

2. ) ชวงเวลาใดที่ สะดวกในการรับขาวสารภายในองคกร มากที่สุด  

     8.00-12.00 น.      13.00-17.30 น.

3 . ) กิจกรรมใดที่ท านอยากมีส วนรวม  (เลือกได เพียง 1 ขอ)
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สรุปผลการสาํรวจกอนดาํเนินการ

1. ชองทางการสือ่สารภายในองคกร ทีพ่นักงานชื่นชอบมากที่สดุ

            จากผงัพาเรโตจะเห็นไดวา พนักงานชืน่ชอบชองทางการสือ่สาร คือ 
      บอรดประชาสัมพันธมากที่สดุ ประชมุแถว/หัวหนางานแจงใหทราบ และ 
      E-mail+Intranet รองลงมา ซึง่ถามีการพัฒนาชองทางการสื่อสารทัง้ 3 รูปแบบ
      จะสงผลตอการรบัรูขาวสารในองคกรของพนักงานถึง 80%
            ทีม PCF FA จึงนํามาเปนชองทางทีใ่ชในการสื่อสารขาวสาร ความรู
      ใหกับพนักงานในองคกรในระหวางการดําเนินโครงการ
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การประชาสมัพันธใหความรูในทีท่าํงาน
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สาํรวจหลงัดําเนนิการ

วตัถปุระสงค  :  เพื่อสํารวจความคิดเห็นของพนักงานเรื่องระบบสือ่สาร
                            ภายในบริษัท  และวัดความรูความเขาใจรวมถงึความ
                            พึงพอใจในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหเกิดการ
                            ปรับปรงุและพัฒนาชองทางการสื่อสารและ
                            การจดักจิกรรม

กลุมเปาหมาย  :  พนักงานทุกคนในบริษัท

ระยะเวลาเกบ็รวบรวมขอมลู  :   ต้ังแตวันที่ 21-22 สงิหาคม 2552
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ตวัอยางแบบสาํรวจ

แบบสอบถามเพื่อสํารวจความความคิดเห็นของพนักงานในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต

บอรดประชาสัมพันธ จดหมายเวยีน 

Email + Intranet ฝกอบรม ปายผา 

เหน็ดวย ไมเหน็ดวย

มากที่สุด มาก ปานกลาง

ตองการ ไมตองการ

รายการ
ผลความพึงพอใจ

พอใจมาก ปานกลาง ควรปรับปรุง

   เรียงความจากลูกถึงแม

   ความสุขของพนักงาน

รายการ
มาก ปานกลาง นอย

สวนที่ 2 แบบสํารวจความคิดเห็นของพนักงานในกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต

1. ) จงเรียงลําดับชองทางการสื่ อสารภายในองคกรที่ท านชื่นชอบมากที่สุด จาก 1 (มากที่สุด) ถึง 6 (นอยที่สุด) 

ประชุมแถว/หวัหนางานแจง

2. ) ทานคิดวาวิธีการสื่ อสารภายในบริษัท มีการพัฒนาดีขึ้น

3. ) ทานคิดวา กิจกรรมการเพิ่มผลผลิต มีประโยชนตอตัวทาน และองคกรในระดับใด

4. ) ทานตองการใหบริษัทมีการจัดกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกรอยางตอเนื่องหรือไม

5. ) ทานรูสึกพึงพอใจตอผลการดําเนินการของกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต

1.  ดานรูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรม

   เชน ตอบคําถามชิงรางวลั , สาธิตพื้นที่ตนแบบ

   ในโรงอาหาร , งานเปดตวัโครงการ , 

   ประชาสัมพันธความรูผานบอรด ,

   ประกวดพื้นที่ 5ส , ประกวดคิวซีซี , ประกวด

2.  ดานผลจากการปรับปรุง

   เชน โรงอาหาร , หองประชุม , สภาพแวดลอม

   โดยทั่วไป , กิจกรรม 5ส , คิวซีซี , ไคเซ็น ,

6. ) ปจจุบันทานมีความรู เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต เชน 5ส คิวซีซี ไคเซ็น ในระดับใด

ระดับความรู/ความเขาใจ

1. กอนงานเปดตวัโครงการเพิ่มผลผลิต

2. หลังงานเปดตวัโครงการเพิ่มผลผลิต
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     สรปุผลการสํารวจหลงัดําเนนิการ

      1. ชองทางการสื่อสารภายในองคกร ทีพ่นักงานชื่นชอบมากที่สดุ

                               

       กอนทํากิจกรรม       หลังทํากิจกรรม

              จากผังพาเรโตเทียบกอนและหลังทํากิจกรรม จะเห็นไดวาพนักงาน
      ยังชื่นชอบบอรดประชาสัมพันธมากที่สุด และประชุมหนาแถว/หัวหนางาน
      แจงรองลงมา ซึ่งถาสื่อสารใหพนักงานผานชองทางดังกลาว 2 ชองทาง
      จะทําใหพนักงานรับรูขาวสารถึง 80%
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แผนขยายโครงการ 17

กิจกรรม

จดักจิกรรมใหสอดคลองตามผลการสาํรวจ

 

และสงเขาประกวดโดยตองผานเกณฑ

 ยกระดับการปฏบิตัใิหไดตาม   

Kaizen Award

พนักงานทกุคนมสีวนรวมในการเสนอ

ยกระดับการปฏิบตัใิหไดตามมาตรฐาน

ป 2009 ป 2010 ป 2011 ป 2012

1. สรางทมี พัฒนาทมี PCF FA ดวยกจิกรรมกลุม อยางนอย 1 ครัง้/เดือน

จัดกิจกรรมกระตุนหัวหนางาน อยางนอย 3 เดือน/ครัง้
จดักจิกรรมสรางความมสีวนรวมพนักงานอยางนอย 1 ครัง้/เดือน

2. พัฒนาระบบการสือ่สาร

เพิ่มชองทางการสือ่สาร (เสียงตามสาย)

3. สรางระบบ

    - 5ส รวมใจนําชัยสูองคกร ทกุพื้นทีผ่านเกณฑ 5ส 100%

- สรางความมสีวนรวมในกจิกรรมทัว่ทัง้องคกร 100%

- พัฒนาระบบ 5ส เขาสูเกณฑรางวัล ปที ่1

-  สงพื้นทีเ่ขาประกวดทัง้ระดับภาค/ระดับประเทศ ตองไดถงึรอบชิงชนะเลศิ
ยกระดับระบบ 5ส ไดมาตรฐานตามเกณฑรางวัล 

และสงเขาประกวดโดยตองผานเกณฑ 5S Award

ยกระดับ 5ส เปนระดับ DNA

 5S Award อยางนอย 2 เรือ่ง/คน/ป 

    - ทกุอยางเปลีย่นใหงายดวย Kaizen พนักงานทกุคนมสีวนรวมในการเสนอเพื่อปรบัปรงุงาน อยางนอย 1 เรือ่ง/คน/ป
พนักงานทกุคนมสีวนรวมในกางนารเสนอเพื่อปรบัปรงุงาน อยอย 2 เรือ่ง/คน/ปและพัฒนายกระดบัใหเขาสูเกณฑ 

พนักงานทกุคนมสีวนรวมในการเสนอเพื่อปรบัปรงุงาน อยางนอย2 เรือ่ง/คน/ป

 ยกระดับการปฏบิตัใิหไดตามมาตรฐาน Kaizen Award และสงเขาประกวด 

Kaizen Award อยางนอย 3 เรือ่ง/ป

เพื่อปรบัปรงุงานอยางนอย 2 เรือ่ง/คน/ป 

 Kaizen Award  และสงเขาประกวด

 Kaizen Award อยางนอย 3 เรือ่ง/ป

    - รวมคดิ พิชิตปญหา และพัฒนาดวยควิซีซี พนักงานมสีวนรวมในกจิกรรมกลุม QCC มากกวา 15% ของจาํนวนพนักงานทัง้หมด
รวมแลกเปลีย่นเรยีนรูกบัหนวยงานภายนอก อยางนอย 5 บรษิทัทกุป
- พนักงานทกุคน ตองสังกดักลุม SGA 100% ขยายกลุม QCC ใหไดมากกวา 40% ของจาํนวนกลุม SGA  

 พัฒนายกระดบักจิกรรมกลุมใหไดตามเกณฑรางวัล QCC Award อยางนอย 30% ของจาํนวนกลุม QCC ทัง้หมด

 และสงทมีเขาประกวดในระดบัภูมิภาค/ระดับประเทศและผานเกณฑ QC Award

-ขยายกลุม QCC ใหมากกวา 70% ของจาํนวนกลุม SGA และยกระดบักจิกรรม 

ใหไดตามมาตรฐานเกณฑรางวัล QCC Award อยางนอย 30% ของกลุม QCC ทัง้หมด

และสงทมีเขาประกวดระดบัภูมิภาค/ระดับประเทศ และผานเกณฑ QC Award
-ขยายกลุม QCC ใหไดมากกวา 70% ของ

จาํนวนกลุมSGA และ ยกระดับกจิกรรม

ใหไดตามมาตรฐานเกณฑรางวัล 

QCC Award อยางนอย 50% ของกลุม QCC

 ทัง้หมด และสงทมีเขาประกวดระดบั
ภูมิภาค/ระดับประเทศ




