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 แผนจดัการความรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้องส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ประกอบแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการจัดการความรูข้องส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้มีการทบทวนด�าเนินงานจัดการความรู ้และระบบ

การเรียนรู ้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แผนยุทธศาสตร์

ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 -2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ 

เพื่อรวบรวมความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge) รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนสามารถ

สกัดความรู ้ ท่ีตกผลึกอยู ่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มาจัดท�าหรือด�าเนินการใน

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อเข้าสู่การเป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มี 

แนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้น�า ในองค์การ 

(Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิด

การถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกันพร้อมทั้งพัฒนาองค์การ

อย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการแข่งขัน ซึ่งจะท�าให้ส�านักการพิมพ์เป็นองค์การขับเคลื่อนด้วย

คนที่มีความรู้ (Knowledge workers) ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส�านักการพิมพ์ เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลัก

เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการที่ดี พ.ศ. 2546 จึงจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 

Organization) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

 ส�านักการพิมพ์จึงได้ด�าเนินการจัดท�าองค์ความรู้ เรื่อง การสร้างขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรเข้าใจถึงหลักการของ

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และสามารถน�าบทเรียนจากการจัดท�า 

องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

         คณะท�ำงำนจัดกำรควำมรู้ ส�ำนักกำรพิมพ์

      ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

       กรกฏำคม 2561
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สรุปสำระส�ำคัญ

เทคนิคของบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

ในกำรวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์

และกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

  ตามท่ีคณะท�างานจัดการความรู ้ของส�านักการพิมพ์ ได้ด�าเนินการรวบรวม

องค์ความรู้เกีย่วกบัการวิเคราะห์ วสัดกุำรพมิพ์และกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย ในกำรผลิตส่ือส่ิงพมิพ์           

ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา 

ฉบบัที ่4 (2560 – 2564) ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 การบรหิารจดัการองค์กรทีดี่และมีประสิทธภิาพ 

กลยุทธที่ 1.2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ท�า   

การศึกษาค้นคว้า จากต�ารา หนังสือ เอกสาร ซึง่เป็นความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) พบว่ำ

เจ้ำพนกังำนธรุกำร นำยช่ำงศลิป์ และนำยช่ำงพมิพ์ควรจะต้องมคีวำมรู ้ทกัษะ ควำมสำมำรถ

และคุณลักษณะอื่น ๆ ดังนี ้

  1. องค์ควำมรูด้้ำนกำรวเิครำะห์วสัดกุำรพิมพ์ คอื ความรูเ้กีย่วกับงานด้านการออกแบบ

และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หลักการออกแบบ ทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบ กระบวนการออกแบบ

และผลติสือ่สิง่พมิพ์ การจดัท�าดมัมีห่น้าหนงัสือ การท�าอาร์ตเวร์ิค การจดัหน้าหนงัสือและส่ือส่ิงพมิพ์ 

การจัดท�าเพลทแม่พิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพด้านการพิมพ์ รวมทั้งองค์ความรู้ที่เกิดจาก

การเรยีนรู้จากการปฏบิตังิานจริง (On the Job Training) และวธิพีีเ่ลีย้ง (Mentoring) บคุคลที่มี

ความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า และชี้แนะแนวทางในการท�างาน

  2. องค์ควำมรูด้้ำนกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติสือ่ส่ิงพมิพ์ คอื การวเิคราะห์ 

หรอืการให้ความเหน็เกีย่วกบัค่าใช้จ่ายทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในกระบวนการท�างาน หรอืกระบวนการผลติ 

ซ่ึงอาจเป็นการท�าผลิตภัณฑ์ การจัดท�าโครงการหรือการผลิตงานบริการ ซึ่งเป็นกระบวนการ

หนึ่งก่อนท�าการผลิตของส�านักการพิมพ์

  กำรประมำณรำคำประมำณส่ิงพิมพ์ หมายถึง การประมาณการใช้จ่ายที่ต้อง

ด�าเนินการจัดท�าส่ิงพิมพ์ตามท่ีต้องการ โดยวธิกีารค�านวณจากองค์ประกอบ และปัจจยัด้านต่าง ๆ 

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ให้ออกมาใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

(กฤษณ์ พลอยโสภณ : 2542)

  3. ควำมรูด้้ำนกำรพมิพ์ คอื ความรูด้้านทกัษะเกีย่วกับการกรดีกระดาษ งานอดัส�าเนา 

งานถ่ายเอกสาร การตดัเจียนหนงัสือ พบัยกหนงัสอื การเรยีงหน้า ตรวจหนงัสอื เกบ็เล่ม ซ้อนหน้า 

การจัดท�ารูปเล่ม เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ รวมถึงการดูแลเครื่องไสกาว
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  ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อรวบรวมควำมรู้และ

ประสบกำรณ์จำกตัวบุคคลที่เป็นควำมรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็นบุคลำกร

ผู ้ปฏิบัติงำนภำยในส�ำนักกำรพิมพ์ ระหว่ำง 1. เจ้ำพนักงำนธุรกำร 2. นำยช่ำงศิลป์ 

3. นำยช่ำงพิมพ์ สรุปได้ดงันี้

  1. การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบออฟเซต 1 สี 2 สี 4 สี/การวิเคราะห์วัสดุ

การพิมพ์/การจัดวางเลย์เอาท์แม่พิมพ์ (เพลท) ควรให้อยู่ใน รูปแบบการพับยก

  2. การผลติสือ่สิง่พมิพ์ด้วยระบบออฟเซต 1 สี 2 สี และ 4 สี เม่ือได้มีการจดัท�าดมัม่ี 

(เลขหน้า) แล้ว พบว่า ไม่สามารถพับยก หรอื มีจ�านวนของหน้าทีไ่ม่ลงยก ให้วเิคราะห์วสัดุการพมิพ์

และจัดวางเลย์เอาท์ (เพลท) ในรูปแบบผ่าปลิว

  3. ในกรณีที่มีการจัดพิมพ์หนังสือจ�านวน 1 เล่ม ด้วยระบบออฟเซต 1 สี 2 สี และ 

4 ส ีและอดัส�าเนา ซ่ึงมีการวางเลย์เอาท์แม่พิมพ์ (เพลท) จ�านวนไม่เกนิ 5 ชดุ (จ�านวน 20 หน้า) 

ควรด�าเนินการวิเคราะห์วัสดุการพิมพ์และวางเลย์เอาท์แม่พิมพ ์(เพลท) ในรูปแบบพับยก หรือ

รูปแบบผ่าปลิว ได้ตามความเหมาะสม

                   4. การท�า Dummy นอกจากจะท�าให้เห็นภาพรวมของสิ่งพิมพ์ที่ต้องการแล้ว 

ยงัเป็นตวัช่วยในการประมาณค่าใช้จ่าย เพือ่ทราบราคาสิง่พมิพ์แต่ละประเภท และท�าให้ส�านกัการพมิพ์ 

สามารถประเมินการผลิตว่าควรผลิตแบบใดลักษณะใด 

  5. ควรมกีารประเมนิข้อจ�ากดัศกัยภาพ และประสทิธภิาพในการท�างานของเครือ่งพมิพ์

ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการด�าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น อยู่ระหว่างซ่อมบ�ารุง ช�ารุด

หรือไม่ เป็นต้น  

  6. หากไม่สามารถผลิตส่ือสิง่พมิพ์ทัง้หมดตามก�าหนด ส�านกัการพิมพ์จะต้องตดิต่อ

ผู้ขอใช้บริการ เพื่อขอเลื่อนวันส่งมอบงาน หรือเสนอให้ผู้ขอใช้บริการรับงานบางส่วนในจ�านวนที่

น�าไปใช้จริง หรือเท่าที่จ�าเป็น เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจของผู้ขอใช้บริการภายในส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

  7. กรณีมงีานเร่งด่วน  ควรแนะน�าผูข้อใช้บรกิารโดยการเปลีย่นวธิกีารผลติ เพือ่ให้

สามารถด�าเนินการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น เปลี่ยนจากระบบออฟเซต เป็น ระบบพิมพ์เลเซอร์สี 

การเข้าเล่มจากไสสันทากาว เปลี่ยนเป็นเย็บมุม เป็นต้น หรือแนะน�าผู้ขอใช้บริการให้มีการลด

แม่พิมพ์เพลทสี จากออฟเซต 4 สี เป็น 1 สี การลดเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น เคลือบยูวี 

เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง เพื่อความรวดเร็วในการด�าเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว ต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด�าเนินการ

  8. กรณีจ�านวนสีท่ีใช้พิมพ์ ตลอดทั้งเล่ม และมีการพิมพ์จ�านวนสีที่แตกต่างกัน 

เช่น พิมพ์สีเดียวบางส่วน และพิมพ์สี่สีบางส่วน ก็ต้องท�า Dummy แยกให้ชัดเจน

  9. ออกแบบสีทึบ (สีพ้ืนตาย) ควรออกแบบให้เป็นภาพเม็ดสกรีน เพื่อควบคุม
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ความสม�่าเสมอของสี เนื่องจากเครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 4  มีอายุการใช้งานมานาน

  10. การออกแบบตัวหนังสือ หรือลายเส้น 4 สี (เม็ดสกรีนซ้อนทับกัน 4 เม็ด)          

จะท�าให้พิมพ์ในระบบออฟเซตยาก เนือ่งจากการพมิพ์เม็ดสกรีนซ้อนทบักันพอดทีัง้ 4 ส ีไม่สามารถ

ท�าได้เพราะเครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานมานาน 

  11. การออกแบบปก รูปเล่มหนังสือที่มีขนาดสันหนังสือเกินกว่า 1.6 ซม. 

กรณีใช้เครื่องพิมพ์ออฟเซต ขนาดตัด 4 ไม่สามารถวางปกคู่ ในเพลทเดียวกันได้ หากมีขนาดสัน

หนังสือมากกว่าจะวางแบบปกบนเพลทได้เพียงปกเดียว  ซึ่งท�าให้เสียพื้นที่กระดาษโดยไม่จ�าเป็น

  12. กรณีมีการพิมพ์ซองจดหมายหรือซองเอกสาร เครื่องพิมพ์ตัด 11 ไม่สามารถ

พิมพ์ซองชนิดขยายข้าง และซองที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด C4 ได้ 

           13. การตัดงานที่มีขนาดเล็กกว่า 15 นิ้ว เครื่องตัดกระดาษ ไม่สามารถตัดได้ 

เนื่องจากกระดาษที่ตัดเล็กกว่าฉากหลัง หากตัดงานจะไม่ได้ฉากที่แน่นอน และกรณีกระดาษที่

ผ่านการพับมาแล้ว เครื่องเรียงกระดาษไม่สามารถท�าการเรียงได้

  14. กรณีขนาดกระดาษใหญ่สดุ เครือ่งเรยีงกระดาษสามารถเรยีงได้ แต่ต้องไม่เกิน

ขนาด A3  (29.7 ซม. X 42 ซม.) 

  15. กรณีขนาดกระดาษเล็กสุด เคร่ืองเรียงกระดาษสามารถเรียงได้ แต่ต้อง

ต�่ากว่าขนาด A5  (11.5 ซม. x 27 ซม.) 

  16. หลีกเล่ียงกระดาษที่มีขนาดไม่เท่ากัน เนื่องจากเครื่องเรียงกระดาษสามารถ

เรยีงกระดาษได้ครั้งเดียว

  17. การเย็บเล่มหนังสือที่มีความหนาเกิน 1.5 ซม. (กระดาษ 80 แกรม ประมาณ 

105 แผ่น) เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า (เครื่องใหญ่) ไม่สามารถเย็บเล่มหนังสือได้

  18. การเย็บเอกสารที่มีจ�านวนกระดาษเกิน 70 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม) 

เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้า (เครื่องเล็กตั้งโต๊ะ) ไม่สามารถเย็บเอกสารจ�านวนดังกล่าวได้

  19. การเย็บเล่มหนังสือที่มีความหนาเกิน 40 หน้า (ขนาดไม่เกิน 80 แกรม 

ประมาณ 20 แผ่น) โดยมากจะใช้ในการเย็บเล่มแบบมุมหลังคา เนื่องจากเครื่องเย็บเล่มและ 

พับหนังสืออัตโนมัติ ไม่สามารถเย็บเล่มหนังสือที่มีความหนาดังกล่าวได้

  20. การไสกาวหนังสือ ที่มีความหนาเกิน 4 ซม. (กระดาษ 80 แกรม ประมาณ 

350 แผ่น) ไม่สามารถไสกาวหนังสือที่มีความหนาดังกล่าวได้

               21. การไสกาวหนงัสือ ทีมี่ความหนาน้อยกว่า 1 มล.  (กระดาษ 80 แกรม ประมาณ 

10 แผ่น) ไม่สามารถไสกาวหนังสือที่มีความหนาดังกล่าวได้

   22. งานที่พับยกต้องมีการพับไม่เกิน 3 ครั้ง หรือ 3 พับ (หากเกินกว่านี้จะต้อง            

พับด้วยมือ) ไม่สามารถใช้เครื่องพับกระดาษได้

                   23. งานที่จะต้องมีการพับ ไม่ควรน�าไปเคลือบ UV เพราะกระดาษจะมีความลื่น 
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กระดาษอาจติดภายในเครื่องพับกระดาษได้ง่าย 

  24. งานพับที่มีขนาดเล็กกว่า A5 เมื่อพับแล้วขนาดต้องไม่เล็กกว่า 15 ซม. เพราะ

จะท�าให้งานพับเสียได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า spec ของเครื่องที่จะพับได้

           25. เครื่องถ่ายเอกสาร / อัดส�าเนา กรณีต้นฉบับที่มีรูปภาพพื้นสีด�ามากจะถ่าย

เอกสาร/อัดส�าเนา หน้า - หลังไม่ได้ เพราะกระดาษจะติดภายในเครื่องถ่ายเอกสาร หรือกระดาษ

โค้งงอและสีเลอะได้ง่าย

  ประโยชน์ที่ได้จำกกำรถอดบทเรียน สรุปได้ดังนี้

  1) การจัดท�ารูปเล่มของหนังสือ/รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ/

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ มีความคงทนและแข็งแรง สันของหนังสือ             

ไม่ช�ารุด แตก หลุด ฉีกขาด

  2) มคีวามสะดวก และรวดเรว็ในการปฏบัิตงิาน โดยสามารถลดข้ันตอนในการปฏบิติังาน 

เช่น ขั้นตอนการเรียงพิมพ์และขั้นตอนการตัดเจียน

  3) เป็นการป้องกนัความเส่ียงทีมี่โอกาสทีจ่ะเกดิข้อผดิพลาดในขัน้ตอนการตรวจเชค็

ปรู๊ฟดิจิตอล ปรู๊ฟเพลท และแม่พิมพ์ (เพลท)

  4) การวเิคราะห์วสัดกุารพมิพ์ โดยนายช่างศิลป์ กลุ่มงานบรรณาธกิารและเทคโนโลยี 

การพิมพ์ นายช่างศิลป์ ทราบข้อจ�ากัดในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่นายช่างพิมพ ์กลุ่มงานการพิมพ์

ต้องรับงานต่อจากนายช่างศิลป์ เพื่อน�าเข้าสู่กระบวนการผลิต

  5) ท�าให้การวิเคราะห์วัสดุการพิมพ์ ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการ

ของผู้ขอใช้บริการ รวมทั้งท�าให้กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ สามารถประมาณ

การค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้ถูกต้อง การคิดต้นทุนการผลิตสอดคล้องกับราคาตลาด

  6) บุคลากรทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และไม่เกิดความเครียด            

ในการปฏบิตังิาน เนือ่งจากมคีวามเสีย่งหรอืโอกาสทีเ่กดิข้อผดิพลาดได้ ท�าให้ผูป้ฏบิตังิานมีความสขุ

ในการปฏิบัติยิ่งขึ้น 

  7) เกดินวตักรรมใหม่ คอื การพฒันาด้วยการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการค�านวณ

ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์/วเิคราะห์วสัดกุารพิมพ์ ได้ทนัททีีรั่บงาน หรอืเรียกว่า One stop Service 

  8) เป็นการประหยัดพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
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เทคนิค
ของบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องในการ
คิดวิเคราะห์
วัสดุการพิมพ์

และการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายใน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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เทคนิคของบุคลำกรที่เกี่ยวข้องในกำรวิเครำะห์และกำรประมำณกำร

    ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

---------------------------------------------------------

  ส�านักการพิมพ์ ได้ด�าเนินการรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคของบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ “วสัดกุำรพมิพ์และกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตส่ือส่ิงพมิพ์” 

โดยการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (COPs) แล้ว พบว่า ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้

ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส�านักการพิมพ์ เพื่อ

รวบรวมองค์ความรู ้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) จากบุคลากรของส�านักการพิมพ์ ดังนี้ 

1) เจ้ำพนักงำนธุรกำร 2) นำยช่ำงศิลป์ 3) นำยช่ำงพิมพ์  โดยเลขาธิการวุฒิสภาได้พิจารณา

อนุมัติให้ส�านักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู ้ของส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภาและคณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการ

พัฒนาการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ขององค์กร กิจกรรมที่ 2 การด�าเนินกิจกรรม

การจัดการความรู ้ (กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ ) เ ม่ือวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

เวลา 09.30 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ  

  โดยสามารถสรุปองค์ความรูว้เิคราะห์วสัดกุารพมิพ์และการประมาณการค่าใช้จ่าย

ในการผลติส่ือสิง่พิมพ์” ท้ังในส่วนขององค์ความรู้ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) และองค์ความรู้

ฝังลกึ (Tacit Knowledge) ซ่ึงกลุ่มงานบรรณาธกิารและเทคโนโลยกีารพมิพ์ กลุม่งานบรกิารพสัดสุิง่พมิพ์

และคลังสิ่งพิมพ์ ได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์วัสดุการพิมพ์และการประมาณราคาค่าใช้จ่ายใน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สรุปแนวทางได้ดังนี้

  กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย องค์ควำมรู้ 3 ส่วน ดังนี้

  1. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ 

  ควำมรู้ด้ำนกำรวิเครำะห์วสัดุกำรพมิพ์ คอื ความรูเ้กีย่วกบังานด้านการออกแบบ 

และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หลักการออกแบบ ทฤษฏีเกี่ยวกับการออกแบบ กระบวนการออกแบบ

และผลติสือ่สิง่พมิพ์ การจดัท�าดมัมีห่น้าหนงัสือ การท�าอาร์ตเวิร์ค การจดัหน้าหนงัสือและส่ือส่ิงพมิพ์ 

การจัดท�าเพลทแม่พิมพ์ การตรวจสอบคุณภาพด้านการพิมพ์ ต�ารา เอกสาร เช่น การวางแผน         

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การคิดต้นทุนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป รวมทั้งองค์ความรู้

ทีเ่กิดจากการเรียนรู้จากการปฏิบตังิานจรงิ (On the Job Training) และวธิพ่ีีเลีย้ง (Mentoring) 

บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า และชี้แนะแนวทางในการท�างาน 

  2. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

  กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลติส่ือสิง่พมิพ์ คอื การวเิคราะห์ หรอื การให้ความเหน็

เก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการท�างาน หรือกระบวนการผลิตซึ่งอาจ

เป็นการท�าผลิตภัณฑ์ การจัดท�าโครงการ หรือ การผลิตงานบริการ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่ง
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ก่อนท�าการผลติของส�านกัการพมิพ์ ความรูจ้ากต�าราและเอกสาร เช่น การคิดต้นทนุผลิตส่ือส่ิงพมิพ์ , 

ต้นทนุการผลติ, การประมาณราคาสิ่งพิมพ์ 

  กำรประมำณรำคำประมำณส่ิงพิมพ์ หมายถึง การประมาณการใช้จ่ายที่ต้อง

ด�าเนินการจดัท�าส่ิงพิมพ์ตามท่ีต้องการ โดยวธิกีารค�านวณจากองค์ประกอบ และปัจจยัด้านต่าง ๆ 

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ให้ออกมาใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

(กฤษณ์ พลอยโสภณ : 2542)

  ควำมส�ำคัญของกำรประมำณรำคำสิ่งพิมพ์ คือ จะช่วยให้ผู ้ที่ท�าสิ่งพิมพ์

สามารถจัดเตรียมค่าใช้จ่าย งบประมาณไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นย�า ใกล้เคียงที่สุด และสามารถที่จะ

ท�าส่ิงพมิพ์ให้มคุีณภาพดตีามงบประมาณทีเ่ตรยีมไว้แล้ว ในกรณทีีม่งีบประมาณเตรยีมไว้ล่วงหน้า 

ไม่ถูกเอาเปรียบจากบริษัทผู้ผลิต สิ่งพิมพ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสมตามราคา

  ประเภทของต้นทุนในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

  ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม (2530, หน้า 116) กล่าวว่า ในการด�าเนนิการพมิพ์ ผูพ้มิพ์จะต้อง

ค�านวณราคาทุนในการพิมพ์แต่ละคร้ัง ตามลกัษณะชนดิ ขนาด และกรรมวธิทีางการพมิพ์ ได้แก่

  1) รำคำทุนทำงตรง (direct cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายปกติในการพิมพ์แต่ละ

ครั้ง อาทิ ค่าแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุ ได้แก่ กระดาษ หมึกพิมพ์ แม่พิมพ์ เป็นต้น

  2) รำคำทนุทำงอ้อม (indirect cost) หมายถงึ ค่าใช้จ่ายในส่วนแฝงอ่ืนซึง่มองไม่เห็น 

ได้แก่ ค่าสึกหรอ หรือค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร ค่าบ�ารุงรักษา ซึ่งจะคิด 14 เปอร์เซ็นต์ของ

ราคาเครื่องต่อปี (ทองดี มะลิวัน : 2515 , หน้า 23)

  องค์ประกอบและปัจจัยของกำรประมำณรำคำสิ่งพิมพ์

  องค์ประกอบและปัจจัยของการประมาณราคาสิ่งพิมพ์ โดยหลักใหญ่ ๆ  ประกอบ

ด้วยค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ค่าด�าเนินการก่อนพิมพ์ ค่าวัสดุหลัก ค่าด�าเนินการพิมพ์ และ

ค่าด�าเนินการหลังพิมพ์ (กฤษณ์ พลอยโสภณ : 2542)

  1) กำรด�ำเนินกำรก่อนพิมพ์ ประกอบด้วย

   - การจัดท�าต้นฉบับ

   - การจัดท�ารูปภาพประกอบ

   - การออกแบบสิ่งพิมพ์

   - การออกแบบหน้าปก

  2) ค่ำวัสดุหลัก ค่าวัสดุหลักที่จะใช้ท�าส่ิงพิมพ์ส่วนมากแล้วที่จะเสียค่าใช้จ่าย

โดยตรงค่อนข้างสูงกว่าด้านอื่น ๆ คือ ค่ากระดาษและค่าแม่พิมพ์

       2.1 กระดำษ เป็นวสัดหุลกัทีม่คีวามจ�าเป็นในการจดัท�าสิง่พิมพ์ ผูท่ี้จะประมาณ

ราคาสิ่งพิมพ์ได้จะต้องรู้ขนาดมาตรฐานของกระดาษที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปเสียก่อน เพื่อท�าการ

ค�านวณขนาดและปริมาณของส่ิงพิมพ์ท่ีต้องการ มีกระดาษแผ่นใหญ่ ซึง่เป็นขนาดทีน่�ามาพมิพ์อยู่ 

2 ขนาดคือ
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   1. ขนาด 31 x 43 นิ้ว ซึ่งใช้กันอยู่ทั่วไป

   2. ขนาด 24 x 35 นิว้ เป็นขนาดกระดาษทีใ่ช้กนัมานานแล้วเช่นกัน  

  3. องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพิมพ์ 

ควำมรู ้ด ้ำนกำรพิมพ์ คือ ความรู ้ด ้านทักษะเกี่ยวกับการกรีดกระดาษ 

งานอัดส�าเนา งานถ่ายเอกสาร การตัดเจียนหนังสือ พับยกหนังสือ การเรียงหน้า ตรวจหนังสือ 

เกบ็เล่ม ซ้อนหน้า การจดัท�ารปูเล่ม เยบ็เล่ม เข้าปกหนงัสือ รวมถงึ การดแูลเครือ่งไสกาว ความรูจ้าก

ต�าราและเอกสาร  เช่น การพิมพ์เบื้องต้น โลกการพิมพ์ : ขั้นตอนในการผลิตหนังสือ การพิมพ์

ยคุโลกาภวิตัน์ เอกสารประกอบการสมัมนาเรือ่ง “การจดัเตรยีมและวางแผนเพือ่การผลิตส่ือส่ิงพมิพ์”

ดงันัน้ ส�านกัการพมิพ์ จงึเหน็ว่า องค์ความรู้ เรือ่ง “กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย            

ในกำรผลติส่ือส่ิงพมิพ์” ถอืว่ำ เป็นองค์ควำมรูท้ีมี่ควำมจ�ำเป็น เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบัิติงำน 

และเป็นองค์ควำมรูท้ีส่นบัสนนุภำรกจิของส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ สภำนิตบิญัญตัแิห่งชำติ  

อีกทั้งองค์ควำมรู้ดังกล่ำว มีควำมยุ่งยำก สลับซับซ้อน ในกำรจัดท�ำองค์ควำมรู ้ และ

มผีูท้ีเ่กีย่วข้องซึง่มอีงค์ควำมรูเ้หมอืนกนั แต่อยูค่นละกลุม่งำน และวธีิกำรปฏบิตังิำนไม่เหมอืนกัน 

ซึง่ขึน้อยูก่บัควำมรูแ้ละกำรสะสมประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล

ส�านักการพิมพ์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนัก

ปฏบิตั ิ(COPs) ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง “กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” ขึ้น

จากบุคลากรส�านักการพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, บุคลากรที่มี

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญ ซ่ึงจะเกษยีณอายรุาชการอกี 10 ปี ข้างหน้า ซ่ึงรายละเอยีดงาน

แบ่งได้ดังนี้ 

 

 1) กำรตรวจสอบต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์อย่ำงละเอียด

 เจ้ำพนักงำนธรุกำร ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏบัิติงำน ซึง่เป็นควำมรูท้ีฝั่งลกึ (Tacit 

Knowledge) 

 เมื่อรับงานจากผู้ขอใช้บริการแล้ว จะมีการตรวจสอบต้นฉบับอย่างละเอียด ดังนี้

 1. เลขหน้าของต้นฉบับทุกหน้าว่ามีความถูกต้องหรือไม่

 2. เลขท่ีหนังสือในบันทึกข้อความของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อขอเสนอรายงานต่อ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไป (เป็นส่วนประกอบของเนื้อหา)

 3. ภาพสปีระกอบรายงานการพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารฯ คณะอนกุรรมาธกิารฯ 

เจ้าพนักงานธุรการ

(รับต้นฉบับ)
นายช่างศิลป์ นายช่างพิมพ์
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คณะกรรมการฯ

 4. ในส่วนของภาพสปีระกอบรายงานของคณะกรรมาธกิารฯ ผู้ขอใช้บรกิารได้ด�าเนนิการ

ใส่เลขหน้าครบถ้วนแล้วหรือไม่

 5. ต้นฉบับและไฟล์ข้อมูล ส�าหรับใช้ในการผลิิต มีข้อมูลถูกต้องตรงกันหรือไม่

 6. ไฟล์ข้อมูลมีการ Save เป็น file PDF หรือไม่

 7. เมือ่ด�าเนนิการตรวจสอบเร่ืองต่าง ๆ ดงักล่าวเสรจ็แล้ว ให้บนัทกึข้อมลูลงในแบบฟอร์ม 

“ใบขอใช้บริการ” เพื่อเป็นหลักฐานและด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

        นำยช่ำงศิลป์ ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังลึก (Tacit 

Knowledge) 

  กรณีเมื่อรับงาน จากผู้ขอใช้บริการแล้ว จะมีการตรวจสอบต้นฉบับ อย่างละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจสอบข ้อมูลท่ีเป ็นความประสงค ์ของผู ้ขอใช ้บริการว ่า มีความ

ประสงค์ที่จะให้ส�านักการพิมพ์ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบใด ใช้

กระดาษขนาดใด มีภาพสี ภาพขาวด�าตาราง โครงสร้าง จ�านวน

การผลิต ก�าหนดวันที่ผู ้ขอรับบริการต้องการให้ส�านักการพิมพ์

ผลิตเสร็จให้ทันต่อความต้องการ โดยตรวจสอบจากใบขอใช้

บริการ และบันทึกข้อความจากส�านักต่าง ๆ ที่มีมาถึงส�านักการ

พิมพ์

                 2. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลงานที่ส่งมาว่า อยู ่ในรูป

ไฟล์ประเภทใด เช่น Adobe Acrobat : PDF , Microsoft Word , JPEG File (.jpg) หรือ 

Adobe Photoshop

              3. ตรวจสอบไฟล์ข้อมูลของต้นฉบับเป็นงาน ที่ผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์จะ

ให้ส�านักการพิมพ์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยการพิมพ์ระบบเลเซอร์สี หรือพิมพ์ออฟเซต และมีความ

ครบถ้วนหรือไม่

               4. ตรวจสอบภาพประกอบ และนามสกลุของไฟล์งาน สามารถน�าไปใช้ในการออกแบบ

ได้หรือไม่ ซ่ึงไฟล์ท่ีน�ามาใช้นัน้ ต้องเป็นไฟล์ PDF, JPEG หรอืถ้าเป็นไฟล์ทีม่าจากโปรแกรมออกแบบ 

(Adobe Illustrator) (AI) ต้อง Create Outlines ฟอนต์ให้เรยีบร้อยก่อน ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัข้อผิดพลาด

  5. ตรวจสอบตัวอักษร (Fonts) ขนาดของตัวอักษร (Size) พื้นสี ปรับสี เลขหน้า 

ภาพประกอบว่ามีความคมชัด หรือสามารถน�ามาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไปได้หรือไม่ 

          นำยช่ำงพิมพ์ ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู ้ที่ฝ ังลึก 

(Tacit Knowledge) 

 เมือ่ได้รบังานจากนายช่างศลิป์ กลุม่งานบรรณาธกิารฯ แล้ว จะมีการตรวจสอบต้นฉบับ ดังนี้ 

                 1. ตรวจสอบต้นฉบบัของงานและจ�านวนทีป่ระสงค์ให้ส�านกัการพมิพ์ผลิตส่ือส่ิงพมิพ์
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  2. ตรวจสอบข้อมูลจากใบขอใช้บริการจาก

กลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพมิพ์ และตรวจสอบ

รายละเอยีดงาน เช่น อดัส�าเนา เลเซอร์ส ีออฟเซต การเข้ารปูเล่ม

  3. ตรวจสอบงานออฟเซต  ตรวจปรู๊ฟ จ�านวนยก 

ว่าเป็น งานรูปแบบพับยก หรือรูปแบบผ่าปลิว

  4. ตรวจสอบงานถ่ายเอกสาร อดัส�าเนา เลเซอร์สี 

แยกต้นฉบับ ซึ่งต้องมีการแทรกกระดาษขาว, นับตั้ง, จับคู่, 

ดูมาร์ก ประกอบด้วย

            2) กรณีงำนเร่งด่วนที่ต้องมีกำรประสำนงำนกับกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง

            เจ้ำพนักงำนธุรกำร ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังลึก 

(Tacit Knowledge) 

  1. ประสานงานกับนายช่างพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่านายช่างพิมพ์มีงานที่ท�าค้าง

อยู่หรือไม่ เพื่อที่จะก�าหนดวันรับงานได้ถูกต้อง

  2. ประสานงานกับนายช่างศิลป์เพื่อที่จะได้สั่งท�าเพลท และขออนมัุต ิจดัจ้าง

ท�าเพลท

  3. ประสานงานกับกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ ในกรณีที่มี

การจัดพิมพ์จ�านวนมากเพื่อเตรียมความพร้อม

  4. ประสานงานกับผู ้ขอใช้บริการเพื่อติดต่อในกรณีเร่งด่วนและจ�าเป็นใน

การประมาณการท�างานร่วมกัน

 นำยช่ำงศิลป์ ได ้เล ่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป ็นควำมรู ้ที่ฝ ังลึก 

(Tacit Knowledge) 

  1. ด�าเนินการประสานงานกับกลุ่มงานบริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ 

เพื่อเตรียมวัสดุการพิมพ์ที่ได้ด�าเนินการจัดซื้อเตรียมไว้แล้ว 

                2. จัดซื้อวัสดุพิมพ์ เพื่อใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น กระดาษ (พิเศษ)

  3. ก�าหนดระยะเวลาในการจัดจ้างหน่วยงาน

ภายนอก  (Outsource) ด�าเนนิการต่าง ๆ เช่น ท�าแม่พมิพ์ (เพลท), 

เคลือบ UV,ปั๊มเคเงิน, ปั๊มเคทอง, หรือเทคนิคอื่น ๆ 

  4. การประสานงานกับกลุ่มงานการพิมพ์เพื่อ

เตรียมความพร้อมเรื่องกระบวนการผลิต เตรียมบุคลากรกรณี
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จะต้องอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา

  5. สอบถามปริมาณงานคงค้างท่ีกลุม่งานต่าง ๆ ต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ ทัง้นี้                

เพื่อต้องการเคลีย์งานเดิม เพื่อรีบเอางานใหม่ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยทันที

  6. ประเมินข้อจ�ากัดและศักยภาพ ประสิทธิภาพในการท�างานของเครื่องพิมพ์ที่

จะต้องเตรยีมความพร้อมในการด�าเนนิการผลิตสือ่สิง่พิมพ์ เช่น อยูร่ะหว่างซ่อมบ�ารงุ ช�ารดุหรอืไม่ 

เป็นต้น

  7. ประเมินระยะเวลาในการด�าเนินการ ระยะเวลาที่ส่งมอบเพลทเพื่อน�าข้อมูลที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด มาพิจารณาการท�างานในภาพรวมของส�านักการพิมพ์

  8. ด�าเนนิการศึกษารูปแบบการจดัท�าแม่พมิพ์ (เพลท) จัดท�าตวัอย่างดมัม่ีเอกสาร 

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการพิมพ์และการผลิต

  9. ด�าเนินการประสานงานกับผู้ขอใช้บริการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการออกแบบ 

สื่อสิ่งพิมพ์ ต้องให้ผู้ขอใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด

  10. หากผลิตงานทั้งหมดไม่เสร็จตามก�าหนด ให้ติดต่อเจ้าของงานขอเลื่อนวัน

ส่งมอบงาน หรือเสนอให้ผู้ขอใช้บริการรับงานบางส่วนในจ�านวนที่น�าไปใช้จริงหรือเท่าที่จ�าเป็น 

เพื่อไม่ให้กระทบต่อภารกิจของผู้ขอใช้บริการภายในส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

  11. เสนอการเปลี่ยนวิธีการผลิต เพื่อให้สามารถด�าเนินการผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

เช่น เปลีย่นจากระบบออฟเซตเป็นระบบพมิพ์เลเซอร์ส ีการเข้าเล่มจากสนัทากาวเปลีย่นเป็นเยบ็มมุ 

เป็นต้น

  12. มกีารลดแม่พิมพ์เพลทส ีจากออฟเซต 4 ส ีเป็น 1 ส ีการลดเทคนคิพเิศษต่าง ๆ  

เช่น เคลือบยูวี เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั๊มเคเงิน ปั๊มเคทอง เพื่อความรวดเร็วในการด�าเนินการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากกระบวนการดังกล่าว ต้องมีการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด�าเนินการ

  13. ติดต่อผู้ขอใช้บริการ ประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบอนุมัติรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 นำยช่ำงพิมพ์ ได้เล ่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู ้ที่ฝ ังลึก 

(Tacit Knowledge) 

 - ด�าเนินการวางแผนการท�างาน ได้แก่ เตรียมบุคลากร, 

ความพร้อมของเคร่ืองจักร, ขั้นตอนการท�างาน, ระยะเวลาการ

ท�างาน, การขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา และถ้าอยู่ปฏิบัติงาน

หลังเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ให้ท�าหนังสือเสนอเลขาธิการวุฒิสภา

เพื่อขออนุญาต 
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            ๓) กรณีจัดท�ำตำรำงเลขหน้ำ (ดัมมี่)

 

  ค�าว่า “ดมัม่ี” หมายถงึ การจดัท�าหน้าของหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร วารสาร ทัง้ฉบบั 

มลีกัษณะเหมอืนแผนผังหรือแผนท่ีในการก�าหนดจ�านวนหน้าในส่ิงพมิพ์นัน้ ๆ (Arnold : 1976, p. 132 

อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พะยอมแย้ม หน้า 237)

  การท�าดมัมี ่ เป็นการท�ารปูแบบจ�าลองของสือ่สิง่พิมพ์ส�าเร็จ เพือ่ใช้ควบคมุการพบั

และการจัดหน้า นิยมท�าเป็นขนาดย่อส่วน ถ้าสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะท�ามีขนาดใหญ่โดยพับกระดาษให้มี

ลกัษณะเป็นรูปส่ิงพิมพ์ท่ีจะจัดท�าข้ึน เช่น เป็นรปูหนงัสอื สมุด แผ่นพับ ฯลฯ แล้วเขยีนรายละเอยีด

ของแต่ละหน้าลงไป ควำมละเอยีดของดัมม่ีข้ึนอยูก่บัควำมยำกหรอืควำมซบัซ้อนในกำรจัดท�ำ

สิ่งพิมพ์ ถ้ำเป็นสิง่พมิพ์ทีใ่ช้ขัน้ตอนง่ำย ๆ กำรท�ำดัมม่ีอำจเป็นแบบหยำบ แต่ถ้ำเป็นส่ิงพมิพ์ทีใ่ช้

ควำมซับซ้อนในกำรจัดท�ำ กำรท�ำดัมม่ีควรเป็นแบบละเอียดเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละ

ขั้นตอนทรำบข้อมูลที่เกีย่วข้องและสำมำรถสือ่ควำมหมำยได้ตรงกบัทีผู่อ้อกแบบสือ่สิง่พมิพ์

ต้องกำร (จนัทนา ทองประยรู : 2537, หน้า 20)

  ในทางปฏบิตั ิเมือ่ผูอ้อกแบบสือ่สิง่พมิพ์ได้รบัเนือ้หาต้นฉบับมาครบเรียบร้อยแล้ว 

กจ็ะค�านวณว่าเนือ้หาต้นฉบบัท้ังหมด เม่ือน�ามาพมิพ์เป็นหนงัสอืทัง้เล่มจะได้จ�านวนหน้าทัง้สิน้กีห่น้า 

โดยทดลองเรียงพิมพ์หนึ่งหน้าแล้วเปรียบเทียบกับจ�านวนหน้า และจ�านวนบรรทัดของต้นฉบับ

จากผู้เขียน ก็จะท�ำให้ทรำบได้ว่ำจะเป็นหนังสือกี่หน้ำ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ออกแบบได้ทรำบต่อไปว่ำ

จะต้องใช้กระดำษจ�ำนวนกีย่กต่อเล่ม และสำมำรถก�ำหนดส่วนต่ำง ๆ ของหนงัสือได้เหมำะสม

ลงตัว จากนั้นน�ากระดาษปรู๊ฟเปล่ามาตัดให้เท่ากับขนาดของหนังสือที่จะใช้พิมพ์จริง โดยมี

จ�านวนหน้าเท่ากับท่ีได้ค�านวณไว้เย็บเป็นรูปเล่มส�าหรับก�าหนดโครงสร้างของหนังสือในกรณีสิ่ง

พิมพ์ที่มีแผ่นเดียว เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ภาพโฆษณานั้น ไม่จ�าเป็นจะต้องมีขั้นตอนการท�าดัมมี่

  นอกจากน้ัน ในการจดัท�าสือ่สิง่พมิพ์บางประเภทได้มีการก�าหนดขนาด หรอืจ�านวนหน้า

ของสื่อสิ่งพิมพ์ไว้ล่วงหน้าคร่าว ๆ แล้ว เช่น วารสาร ซึ่งการเพิ่มลดจ�านวนหน้าไม่สามารถเกิดขึ้น

ได้ง่าย ๆ เพราะส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต ดังนั้น ผู ้ออกแบบจึงจ�าเป็นต้องจัดท�าดัมมี่ให้

สอดคล้อง ใกล้เคียง หรือพอดีกับจ�านวนหน้าที่ก�าหนดไว้

  ข้อมลูท่ีควรก�ำหนดในกำรท�ำดัมม่ีละเอียด ได้แก่ ขนำดหนงัสือ กำรล�ำดับเลข

หน้ำ กำรล�ำดับเนื้อหำ ขนำดและแบบตัวพิมพ์หรือแบบตัวอักษร จ�ำนวนสีที่ใช้ จ�ำนวน ขนำด 

และรูปแบบคอลัมน์ในแต่ละหน้า การจัดวางตัวอักษรให้เรียงชิดซ้าย (flush left หรือ left 

alignment) หรอืให้มกีารปรบัตวัเตม็แนว (Justification) หรือการเรยีงชดิซ้ายชิดขวาในบรรทดั 

เดียวกัน นอกจากนี ้ยงัควรก�าหนดความยาวของบรรทดั ต�าแหน่งและขนาดของภาพประกอบ ตาราง

ประกอบ แผนภูมิ การเน้นหัวเรื่อง การจัดวางย่อหน้า ลักษณะการพับ การเก็บเล่ม การเข้าเล่ม 

และรายละเอียดอื่นที่จ�าเป็นต่อการจัดท�าสิ่งพิมพ์ (จันทนา ทองประยูร : 2537, หน้า 20 – 21)
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 เจ้ำพนักงำนธุรกำร ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังลึก 

(Tacit Knowledge) 

ยกตัวอย่ำง : โดยวิธีการพับ Dummy รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ข้อเสนอ 

ปรับปรุงจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศ” ต้นฉบับ 32 หน้า (ปก 1 หน้า เนื้อใน 

31 หน้า) โดยมภีาพสปีระกอบจ�านวน 8 หน้า จดัพมิพ์ ขาว – ด�า จดัพมิพ์ 23 หน้า) จ�านวน 700 เล่ม 

(ขนาดเอสี่) พิจารณาตามล�าดับดังนี้

กำรวิเครำะห์วัสดุกำรพมิพ์ รำยงำนกำรพจิำรณำศกึษำ เรือ่ง “ข้อเสนอปรบัปรงุจัด

ท�ำแผนพัฒนำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศ” มีข้อมูลซึง่เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ทีส่�าคัญ ต้องท�า

บนัทกึรายละเอียดท่ีเกีย่วข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกดิขึน้ มีราย

ละเอียด ดังนี้

  1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือที่ต้องด�ำเนินกำรผลิตอย่ำงละเอียด เช่น 

       - เลขหน้าหนงัสืออยูก่ึง่กลางหน้ากระดาษ มีภาพสปีระกอบจ�านวนกีห่น้า

ซึ่งการก�าหนดเลขหน้าที่ถูกต้องโดย หน้าคี่ จะอยู่หน้าแรกเสมอ เช่น 1,3,5,9

       - การออกเลขที่หนังสือ การลงวันที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการลงนามของ

ประธานคณะกรรมาธิการฯ มีลายมือการลงนามครบถ้วนหรือไม่

  2. ต้นฉบับตรงกับไฟล์ ข้อมูลโดยบันทึกและแปลงเป็น PDF.เสมอ

  3. กระดำษที่ใช้ส�ำหรับจัดพิมพ์รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ ฯ

      - จัดพิมพ์ปกรายงานการพิจารณาศึกษาฯ จัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสี่สี 

ใช้กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม ขนาด 25” x 36” ซึ่งปัจจุบันใช้กระดาษอาร์ตด้าน 157 แกรม 

ขนาด ขนาด 25” x 36”(กระดาษอาร์ตด้าน 160 แกรม ขนาด 25”x 36”)

      - จัดพิมพ์เนื้อในที่เป็นภาพสีประกอบ จัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสี่สี 

ใช้กระดาษอาร์ตด้าน 115 แกรม (ขนาด 25” x 36”) 

      - จัดพิมพ์เนื้อในที่เป็นภาพสีประกอบ จัดพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสี่สี 

ใช้กระดาษอาร์ตด้าน 115 แกรม (ขนาด 25” x 36”)

      - กระดาษส�าหรับจดัพมิพ์เนือ้ใน ขาว – ด�า ใช้กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 

ขนาดเอสี่

  4. รูปเล่มขนำดเอสี่ และจัดท�ำรูปเล่มด้วยวิธีไสสันทำกำว

  5. จัดพิมพ์จ�ำนวน 700 เล่ม

  6. ก�ำหนดรับงำนในวันที่ 9 เมษำยน 2561
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ตัวอย่ำงกำรจัดท�ำตำรำงดัมมี่

กำรจัดพิมพ์รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง “ข้อเสนอปรับปรุงกำรจัดท�ำแผนพัฒนำก�ำลัง

ผลิตไฟฟ้ำของประเทศ”
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กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิมพ์ 

  การประมาณการค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ จัดท�าขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณา

ขออนุมัติจัดพิมพ์ และเป็นต้นทุนในการผลิตรายงานหรือสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีค่าใช้จ ่ายกรณีที่

ส�านักการพิมพ์ไม่สามารถด�าเนินการได้ มีการจัดจ้างเอกชนด�าเนินการ เช่น ค่าจ้างท�าแม่แบบ 

ค่าจ้างท�าเพลทสี่สี ค่าจ้างเคลือบด้าน ค่าจ้างเคลือบยูวี ค่าจ้างปั้นเส้นปก และวัสดุการพิมพ์ 

ที่จ�าเป็นในการจัดพิมพ์รายงาน/สิ่งพิมพ์ 

  ซ่ึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของเรื่อง 

“ข้อเสนอปรับปรงุกำรจัดท�ำแผนพฒันำก�ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศ”(Power Development 

Plan : PDP) ของคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน มีรายละเอียด ดังนี้

  ค่ำจ้ำงเอกชนด�ำเนินกำร 

   - ค่าจ้างท�าเพลงสีส่ ี3 ชดุ x 1,926 บาท              = 5,778.00 บาท

  ค่ำวัสดุกำรพิมพ์ ประกอบด้วย

     1. กระดาษอาร์ตด้าน AA 160 แกรม (ขนาด 25” x 36”) 

          จ�านวน 0.55 รีม x 1,888.50 บาท                   = 1,038.68 บาท

   2. กระดาษอาร์ตด้าน AA 115 แกรม (ขนาด 25” x 36”)

        จ�านวน 1.8 รีม x 1,178.89 บาท          = 2,122.00 บาท

   3. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาดเอสี่

        จ�านวน 8,640 แผ่น x 0.17 บาท  = 1,468.80 บาท

   4. หมึกอัดส�าเนา 16,560 แผ่น x 0.06 บาท          =    993.60 บาท

      5. มาสเตอร์จัดท�าต้นฉบับ 23 แผ่น x 15 บาท  =    345.00 บาท

   6. หมึกออฟเซตสี่สี จ�านวน 2 กระป๋อง x 500 บาท =  1000.00 บาท

   7. จัดท�ารูปเล่มโดยใสกาว จ�านวน 700 เล่ม x 1 บาท  =    700.00 บาท

                          รวมค่าใช้จ่าย            = 13,446.08 บาท 

      (หนึ่งหมื่นสำมพันสี่ร้อยสี่สิบหำบำทแปดสตำงค์)

 นำยช่ำงศิลป์ ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 

ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) 

  1. การจัดท�าตารางเลขหน้าหนังสือ (ดัมมี่) จะท�า

แบบเดียวกันนายช่างพิมพ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ ดัมมี่ควบคุมเล่ม 

และดัมมี่ที่ต้องส่งให้ทางนายช่างพิมพ์ กลุ่มงานการพิมพ์

  2. มีการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในใบขอใช้

บริการ/บันทึกข้อความ ดังนี้
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   2.1 การจัดท�าตารางเลขหน้าหนังสือ (ดัมมี่) ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้า

สุดท้าย โดยให้หน้าคู่อยู่ซ้ายมือ หน้าคี่อยู่ขวามือ (ตามหลักการออกแบบหนังสือ)

   2.2 การพบัหรือจ�าลองเลขหน้าหนงัสือ (ดมัม่ี) เพือ่การแยกยกหนงัสือหน้าสี 

ยกหนังสือขาวด�าให้ชัดเจน และรูปแบบการวางเลย์ (เพลท)

   3. กำรวำงตำรำงดัมมี่แบบเลย์ (เพลท) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของ

กำรพับยกรูปเล่มหนังสือ

  นำยช่ำงพิมพ์ ได้เล่ำประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นควำมรู้ที่ฝังลึก 

(Tacit Knowledge) ดังนี้

                  การจัดท�าตารางเลขหน้าหนังสือ (ดัมมี่) จะใช้ดัมมี่แบบเดียวกันนายช่างศิลป์ และ       

เมือ่ได้รบัดมัมี ่(โครงร่างงานพิมพ์) มาแล้ว จะด�าเนนิการพบัยก เพือ่ดวู่า เพลททีไ่ด้รบัถูกต้องหรอืไม่
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3. 

ถ้าหันสันของกระดาษ

เข้าหาตัวหรือหมุนตาม

เข็มนาฬิกาอีกครั้งแล้วพับกระดาษ 

ด้านขวาทับด้านซ้ายอีกครั้ง 

จะได้ยกหนังสือ 16 หน้ายก

2. 

พบักระดาษด้านขวาทับ

ด้านซ้ายอีกครัง้ 

จะได้ยกหนงัสือ 8 หน้ายก

1. 

พบักระดาษด้านขวาทับ

ด้านซ้าย 1 ครัง้ จากนัน้หนัสนั

ของกระดาษเข้าหาตวั

หมำยเหตุ : ถ้าหันสัน

ของกระดาษเข้าหาตัว

หรอืหมุนตามเขม็นาฬิกา

อีกครั้งแล้วพับกระดาษ

ด้านขวาทับด้านซ้ายอีก

ครั้ งจะได ้หนังสือ 32 

หน้ายก

 ในการพับยกหนังสือ 8 หน้ายก และ 16 หน้ายก

 

      

ตัวอย่าง
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การวางเพลทหน้าหนังสือ  8 หน้ายก, 16 หน้ายก

การวางหนังสือ
8 หน้ายก

ด้านหัวเพลท

ด้านหัวเพลท
การวางหนังสือ 8 หน้ายก

การวางหนังสือ
8 หน้ายก

ด้านหัวเพลท

ตัวอย่าง

การวางหน้าเพลท
กลับในตัว

ด้านหัวเพลท

การวางกระดาษ
ส�าหรับพับยก
ด้วยมือ (กรณี
พับหน้ากระดาษ 
16 หน้ายก)

พับกระดาษด้านขวาทับด้านซ้าย 1 ครั้ง จากนั้นหันสันของกระดาษ
เข้าหาตัว หรือหมุนตามเข็มนาฬิกา พับกระดาษด้านขวาทับด้านซ้าย

อีกครั้ง จากนั้นหันสันของกระดาษเข้าหาตัว หรือหมุนตามเข็ม
นาฬิกาอีกครั้งแล้วพับกระดาษด้านขวาทับซ้ายอีก 1 ครั้ง 

จะได้หนังสือ 16 หน้ายก
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          1. เครื่องพิมพ์ออฟเซตขนำดตัด 4 

  1.1 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบสีทึบ (สีพื้นตาย) ควรออกแบบให้เป็นภาพเม็ด

สกรนีแทน เพือ่จากการควบคุมความสม�า่เสมอของสที�าได้ยาก เพราะเครือ่งพมิพ์มีอายกุารใช้งาน

มานาน

  1.2 ควรหลีกเล่ียงการออกแบบตวัหนงัสอืหรือลายเส้น 4 ส ี(เม็ดสกรนีซ้อนทับกนั 

4 เม็ด) เนื่องจาก การพิมพ์เม็ดสกรีนซ้อนทับกันพอดีทั้ง 4 สี ท�าได้ยาก เพราะเครื่องพิมพ์มีอายุ

การใช้งานมานาน

  1.3 ควรหลีกเลี่ยงการออกแบบปก รูปเล่มหนังสือที่มีขนาดสันหนังสือเกินกว่า 

1.6 ซม. เพราะไม่สามารถวางปกคู่ในเพลทเดยีวกนัได้ หากมีขนาดสนัหนงัสอืมากกว่า จะวางแบบ

ปกบนเพลท ได้เพียงปกเดียว ซึ่งท�าให้เสียพื้นที่กระดาษโดยไม่จ�าเป็น

          2. เครื่องพิมพ์ตัด 11

                   - ในการพิมพ์ซองจดหมาย ซองเอกสารไม่สามารถพิมพ์ซองชนิดขยายข้างได้ และ

ซองที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาด C4

          3. เครื่องตัดกระดำษ 

  - ไม่สามารถตัดงานที่มีขนาดเล็กกว่า 15 นิ้ว เพราะถ้าเล็กกว่ากระดาษที่ตัดจะ

ไม่ได้ฉากแน่นอน

 4. เครื่องเรียงกระดำษ 

  4.1 กระดาษที่ผ่านการพับมาแล้วจะไม่สามารถท�าการเรียงด้วยเครื่องเรียงได้

  4.2 ขนาดกระดาษใหญ่สุดท่ีสามารถเรยีงได้ต้องไม่เกนิขนาด A3 (29.7 ซม. x  42 ซม.)

  4.3 ขนาดกระดาษใหญ่สดุทีส่ามารถเรยีงได้ต้องไม่เกนิขนาด A5 (11.5 ซม. x 27 ซม.)

  4.4 หลีกเลี่ยงกระดาษที่มีขนาดไม่เท่ากันในการเรียงงานครั้งเดียวกัน

 5. เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้ำ (เครื่องใหญ่) 

           ไม่สามารถเยบ็เล่มหนงัสอืทีมี่ความหนาเกนิ 1.5 ซม. (กระดาษ 80 แกรม ประมาณ 

105 แผ่น)

 6. เครื่องเย็บเล่มไฟฟ้ำ (เครื่องเล็กตั้งโต๊ะ) 

                   ไม่สามารถเย็บเอกสารที่มีจ�านวนกระดาษเกิน 70 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม)

 7. เครื่องเย็บเล่มและพับหนังสืออัตโนมัติ 

          ไม่สามารถเย็บเล่มหนังสือที่มีความหนาเกิน 40 หน้า (ขนาดไม่เกิน 80 แกรม 

ประมาณ 20 แผ่น) โดยมากจะใช้ในการเย็บเล่มแบบมุมหลังคา
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 8. เครื่องไสกำว 

        8.1 ไม่สามารถไสกาวหนังสือที่มีความหนาเกิน 4 ซม. (กระดาษ 80 แกรม 

ประมาณ 350 แผ่น)

               8.2 ไม่สามารถไสกาวหนังสือทีมีความหนาน้อยกว่า 1 มล.ได้ (กระดาษ 80 แกรม 

ประมาณ 10 แผ่น)

 9. เครื่องพับกระดำษ

         9.1 งานท่ีพับยกต้องมีการพับไม่เกิน 3 คร้ัง หรอื 3 พบั (หากเกินกว่านีจ้ะต้องพบั

ด้วยมือ)

  9.2 งานที่จะต้องมีการพับไม่ควรน�าไปเคลือบ UV เพราะขณะท�าการพับจะเกิด

กระดาษติดภายในเครื่องได้ง่าย

                 9.3 งานพับท่ีมขีนาดเลก็กว่า A5 เม่ือพบัแล้วขนาดต้องไม่เล็กกว่า 15 ซม. มิฉะน้ัน

จะท�าให้งานพับเสียได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า spec ของเครื่องที่จะพับได้

 10. เครื่องถ่ำยเอกสำร / อัดส�ำเนำ 

           - ส�าหรับต้นฉบบัท่ีมรูีปภาพพืน้สีด�ามากจะถ่ายเอกสาร/อกัส�าเนา หน้า - หลงัไม่ได้ 

เพราะกระดาษจะติดภายในเครื่องถ่ายเอกสาร หรือกระดาษโค้งงอมาและสีเลอะได้ง่าย



34



35บทที่๑
บทน�า



36

หลักการ

และเหตุผล
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 ตำมพระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักกำรและวธิกีำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

มำตรำ 11 ได้ก�ำหนดไว้ว่ำ 

 “ส่วนราชการมหีน้าทีพ่ฒันาความรูใ้นส่วนราชการ เพือ่ให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้

อย่างสม�่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ 

เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน” 

 ประกอบกบัแผนยทุธศาสตร์ของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาฉบับที ่4 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 ร้อยละความส�าเร็จ

ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม และตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส�าเร็จของ

การจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและด�าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ

สังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มี

ความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพสูง และน�าเทคโนโลยีมาสนับสนุนภารกิจด้านกระบวนการนิติบัญญัติ

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร

จดักำรภำครฐั (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หมวดที ่4 กำรวดั 

กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ที่มุ ่งเน้นกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น

หัวใจทีส่�าคัญท่ีเชือ่มโยงไปหมวดต่าง ๆ ทีจ่ะต้องด�าเนนิการบนพืน้ฐานของข้อมูล ข้อเทจ็จรงิเพือ่

สนบัสนนุ และมีองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่

องค์กรต้องการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจึงได้ให้ความส�าคัญและสนับสนุนให้บุคลากรมีการ

เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (MK : Knowledge Management)  

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักกำรพมิพ์ได้มีกำรด�ำเนินกำรจดักำรควำมรู้ประจ�ำปี 

พ.ศ. 2561 โดยมีกำรทบทวนรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมให้เชื่อมโยงกับแผนยุทธศำสตร์

ของส�ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเกณฑ์การพฒันาองค์กร

การพฒันาคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : 

PMQA) ที่มุ่งเน้น การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการความรู้อยู่ในหมวด 4 การวัด 

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

 ในกำรน้ี ส�ำนักกำรพิมพ์ จึงได้จัดท�ำองค์ควำมรู้ เรื่อง กำรสร้ำงขุมทรัพย์ควำมรู้ 

เรื่อง “กำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์” เป็นองค์ควำมรู้ที่มีควำมจ�ำเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนและสนับสนุนภำรกิจขององค์กร รวมทั้งเป็นคู ่มือ

ในการปฏิบัติงานของบคุลากรส�านกัการพมิพ์ให้มีความถกูต้อง ไปในทศิทางเดยีวกนั มีความโปร่งใส 
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ตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ อกีท้ังองค์ควำมรู้ดงักล่ำวเป็นกำรสรปุถอดบทเรยีนของบุคลำกร ต�ำแหน่ง

นำยช่ำงพิมพ์, นำยช่ำงศิลป์ และเจ้ำพนักงำนธุรกำรที่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนที่ฝังลึก

ในตัวบุคคลไม่เหมือนกัน แต่ได้มีกำรแบ่งปันควำมรู ้ (Knowledge Sharing) จนเป็น 

กำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นระบบ (Knowledge Organization) ที่ผู้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถเ

ข้ำถึงควำมรู้ได้โดยง่ำยและสะดวกทำง E-office, Intranet
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วัตถุประสงค์ 

 1.เพือ่ให้บคุลากรของส�านักการพมิพ์ได้มีความรู ้ ความเข้าใจถงึหลักการและการประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

 2.เพื่อให้บุคลากรของส�านักการพิมพ์มีองค์ความรู ้ท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ

สนับสนุนต่อภารกิจขององค์กรซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้อง

 3.เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีมีความจ�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏฺบัติงานต่อ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู ้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก รวมทั้ง

สามารถน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ควำมหมำยและควำมส�ำคัญ

 ผู้ประมำณรำคำ หมายถึง บุคคลที่ท�าหน้าที่ประมาณราคา

 กำรประมำณรำคำ หมายถึง การค�านวณหาปริมาณวัสดุ ค่าแรง และค่าด�าเนินการ

ที่ราคาใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริงมากที่สุด ในการแยกรายการวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายเครื่องมือ

เครื่องจักร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโดยมีผลกับตัวแปรตามในด้านระยะเวลาของ

การท�างาน 

 ดังนั้น การประมาณราคาจึงไม่ใช่ราคาที่แท้จริง แต่อาจใกล้เคียงกับราคาจริง 

 กำรประมำณ หมายถึง การวิเคราะห์ การให้ความเห็น การพยากรณ์ หรือการคาดหมาย

ล่วงหน้า ดังนั้น การประมาณต้นทุน จึงเป็นการวิเคราะห์หรือการให้ความเห็นเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกระบวนการท�างานหรือกระบวนการผลิต ซึ่งอาจเป็นการท�าผลิตภัณฑ์ 

การจัดท�าโครงการ หรือการผลิตงานบริการ

 กำรประมำณ (ค�ำนำม) หมายถึง การประเมินให้ออกมาในรูปของค่าใช้จ่าย หรือ ให้เป็น

จ�านวนหรือเป็นมูลค่า

 กำรประมำณ (กริยำ) หมายถึง ประเมินค่า ก�าหนดค่า หรือตีราคา

 การประมาณราคา เป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ ผู้ประมาณราคาต้องมีความรู้

ทางวิชาการ ความรู้ทางด้านการผลิต หรือการก่อสร้างเกี่ยวกับงานที่ท�าการประมาณราคา

ความรู้ทางด้านวัสดุ และมาตรฐานของวัสดุแต่ละประเภท ความรู้ทางด้านสถิติ ฯลฯ 

 ดังนั้น กำรประมำณกำรที่สมเหตุสมผลที่สุด ผู ้ประมำณรำคำจึงต้องมีระบบเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำงำนและรำคำที่ทันสมัย และทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคที่อำจบังเกิด

ขึ้น เพื่อคิดเป็นค่ำใช้จ่ำยรวมอยู่ในงำน เช่นนั้น กระบวนการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยให้บคุลากรเข้าใจและทราบถงึการประมาณราคา เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงาน สามารถน�าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการด�าเนินการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาความเข้าใจอันผิดพลาดระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
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บทที่๒
ข้อมูลพื้นฐาน
ของส�านัก
การพิมพ์
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แผนยุทธศาสตร์

ส�านักการพิมพ์
ของ
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ส�ำนักกำรพิมพ์

ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

 มีหน้าที่ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท จัดพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณา 

เอกสารวิชาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงาน

คณะกรรมาธกิารคณะต่าง ๆ  รวมถึงคณะกรรมาธกิารวสิามัญ และรายงานของคณะอนกุรรมาธกิาร

ตามภารกิจของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ และส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

 ส�านักการพิมพ์ได้น�ามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นแนวทาง

ในการด�าเนินงานให้บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีนโยบายบริหารคุณภาพ 

คือ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการ เพื่อความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บรกิาร และได้ก�าหนดวสัิยทัศน์ พันธกจิ และยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องในทศิทางเดยีวกัน 

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานของบุคคลภายในส�านักการพิมพ์สามารถบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนภารกิจของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีประสิทธิภาพ 

เกิดประสิทธิผลในอนาคตต่อไป

วิสัยทัศน์  (Vision)

 “เป็นศูนย์รวมทีใ่ห้บริการด้านการพมิพ์ทีไ่ด้มาตรฐาน คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมัย”

พันธกิจ (Mission)

 พัฒนางานด้านผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เป้ำหมำย (Goals)

 สนบัสนนุภารกจิของส�านกังานเลขาธิการวุฒสิภา ให้ปฏบัิตงิานสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์

และวสิยัทศัน์ทีก่�าหนดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยยดึม่ันการเป็นองค์กรท่ีดมีีคุณธรรมและจรยิธรรม

วัตถุประสงค์ (Objectives)

 1. มีระบบบริหารการจัดการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

 2. ให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุการให้บริการด้านส่ิงพมิพ์ ให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

 3. เป็นศนูย์รวมการให้บรกิารข้อมูลส่ิงพิมพ์เพือ่รองรบัภารกจิของส�านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา
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ยุทธศำสตร์ (Strategies)

 1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

 2. เป็นศนูย์กลางการให้บรกิารการผลิตเอกสาร และให้บรกิารข้อมูลด้านการผลิตส่ือส่ิงพมิพ์

ค่ำนิยมหลัก

  PRINT

 P = Process  มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ

 R = Rapid  ให้บริการที่รวดเร็ว ส่งมอบงานตรงตามก�าหนดเวลา

 I  = Innovation มคีวามคดิรเิริม่สร้างส่ิงใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร

 N = New Design ร่วมสร้างงานออกแบบสมัยใหม่

 T = Teamwork การท�างานเป็นทีม

อ�ำนำจหน้ำที่ส�ำนักกำรพิมพ์

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส�านัก 

 2. ด�าเนินการเกี่ยวกับการท�ารายงานการประชุมวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุม 

 3. ผลติต้นฉบบัเอกสารการประชุมของวฒุสิภา เอกสารวชิาการ เอกสารเผยแพร่ เอกสาร

ประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่าง

ประเทศ 

 4. ให้ค�าปรึกษาและให้บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทแก่หน่วยงานต่าง ๆ

 5. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม เอกสารประกอบการ

พจิารณา เอกสารวชิาการ วารสาร เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม 

สรุปผลงานของวุฒิสภา รายงานคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ รวมถึง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ และรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 6. ให้บริการส�าเนาส่ิงพิมพ์ด้วยเครื่องอัดส�าเนาระบบดิจิตอล

และเครื่องถ่ายเอกสาร 

 7. ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดเก็บส่ิงพิมพ์เพื่อรอการส่งมอบ

งานพิมพ์ให้ผูข้อใช้บรกิารสิง่พมิพ์ ควบคุมดูแลการขนย้าย 

 8. บ�ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์การพิมพ์ 

 9. จัดท�าสถิติและประเมินผลการพิมพ์ 

 10.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไปของส�านัก

 2. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ ครุภัณฑ์ การเงินและงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณของส�านัก

 3. ด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและข้อมูลด้านงานบุคคลเพื่อจัดท�าเป็นสถิติเบื้องต้น

 4. ด�าเนินการเกี่ยวกับจัดท�าแผน ประสานงานด้านรายงานผลการปฏิบัติงานและการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

 5. ด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบการควบคมุดูแลระบบการรกัษาความปลอดภยัของส�านกัการพมิพ์

 6. ด�าเนินการเกีย่วกบัการจัดท�าและเผยแพร่เอกสารค�าส่ังและผลงานของส�านกัการพมิพ์

 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงำนบรรณำธิกำรและเทคโนโลยีกำรพิมพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะการพิมพ์

 2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการผลิต

 3. ผลิตต้นฉบับเอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ วารสาร รวมถึงพิสูจน์อักษรท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ

 4. ให้ค�าปรึกษาและด�าเนินงานด้านศิลป์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 กลุ่มงำนกำรพิมพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด�าเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการพิมพ์และการใช้อุปกรณ์การพิมพ์

 2. ด�าเนนิการถ่ายภาพทางการพิมพ์และประกอบหน้า ประกอบฟิล์มด้วยมือ ทัง้สีและขาวด�า

การตกแต่งฟิล์ม  การท�าแม่พิมพ์ การอัดและล้างเพลทแม่พิมพ์สี่สีและขาวด�า

 3. จัดพิมพ์เอกสารการประชุมของวุฒิสภา เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่ เอกสาร

ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 4. ให้บริการอัดส�าเนาสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร

 5. บ�ารุงรักษาเครื่องพิมพ์และครุภัณฑ์ทางการพิมพ์

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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 กลุ่มงำนบริกำรพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ด�าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนจดัหาและการใช้พสัดสุิง่พมิพ์ การเกบ็รกัษาพสัดส่ิุงพมิพ์

และซ่อมบ�ารุงรักษาครุภัณฑ์และเครื่องจักร

 2. ฺด�าเนนิการเกีย่วกบัการวางแผนเสนอ ขออนมุตัจิดัซือ้ควบคมุพสัดุคงเหลอืจดัท�าบญัชี

ควบคมุเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุสิ่งพิมพ์ ให้บริการเบิกพัสดุสิ่งพิมพ์

 3. ด�าเนินการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ รอการส่งมอบงานพิมพ์ให้ผู้มาขอใช้บริการและควบคุม

การดูแลขนย้าย

 4. ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าทะเบียนควบคุมยอดรวมหนังสือคงคลัง

 5. รวบรวมสถิติและประเมินผลการพิมพ์

 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่๓
หลักเกณฑ์

จัดแบ่งประเภท
ของสื่อสิ่งพิมพ์
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 สือ่สิง่พมิพ์ทีม่มีากมายหลายประเภทนัน้ ขึน้อยูก่บัจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาจดัแบ่ง ในบทนีจ้ะได้

ทราบถึงหลักเกณฑ์ท่ัวไป เพ่ือการจัดแบ่งรูปแบบหลักของส่ือสิ่งพิมพ์ 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

หนังสือเล่ม (Book), นิตยสำร (Magazine) หรือวำรสำร (Journal/Periodical), 

หนังสือพิมพ์ (Newspaper) และ สื่อสิ่งพิมพ์เฉพำะกิจ (Specialized publication) ซึ่ง

แต่ละรูปแบบยังสามารถอาศัยเกณฑ์เฉพาะด้านแบ่งประเภทออกเป็นหลายประเภทได้อีก

 1.หลักเกณฑ์กำรจัดแบ่งรูปเล่มสื่อสิ่งพิมพ์

 ส่ือสิ่งพิมพ์ที่มีจ�านวนมากมายได้รับการแบ่งแยกย่อยออกไปหลายประเภท ซึ่งโดยทั่วไป

แล้วจะมหีลกัเกณฑ์แตกต่างกนัไปอย่างไรกต็าม พอจะสรปุหลักเกณฑ์ทัว่ไปการแบ่งประเภทของ

สือ่สิง่พมิพ์ พิจารณาได้จากหลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้ คือ 

 1.1 หลักเกณฑ์ด้ำนรูปแบบหรือขนำด (Format)

 การพิจารณาแบ่งแยกประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์โดยยึดถือตามหลักเกณฑ์ด้านรูปแบบ

(Format) หรือขนาด หมายถึง การพิจารณาถึงรูปร่าง หน้าตา รวมถึงขนาดของสื่อสิ่งพิมพ์ว่า

เข้าข่ายจัดเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทใด

  ตวัอย่าง สือ่สิง่พมิพ์ใดทีจ่ะจัดเป็นประเภทหนงัสือพมิพ์นัน้ พจิารณาได้จากรปูแบบ

ของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ ดังนี้

   ขนาดของหนังสือพิมพ์มี 2 ขนาด คือ ขนาดใหญ่หรือขนาดมาตรฐาน 

(Standard) หรอืทีเ่รยีกว่า “บรอทชที” (Broad sheet) หรอื “Full size” ซึง่มีความกว้างยาว

ประมาณ 14 นิ้ว x 23 นิ้ว หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดนี้ เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ข่าวสด, 

มติชน, เดลินิวส์ เป็นต้น

   หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่เรียกว่า “ขนำดแทปลอยด์” (Tabloid) ซึ่งมี

ความกว้างยาวประมาณ 11.5 นิว้ x 14.5 นิว้ หรือ ประมาณตดัครึง่ของขนาดมาตรฐานนัน่เอง 

หนังสือพิมพ์ที่มีขนาดเล็กหรือแทปลอยด์ เช่น หนังสือพิมพ์สตาร์ซ๊อกเกอร์, หนือสือพิมพ์

เอ็มทูเอฟ เป็นต้น

  ข้อสังเกต หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กมักจะเป็นรูปแบบของหนังสือพิมพ์เฉพาะทาง 

โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์กีฬา ขณะเดียวกัน หลายส�านักพิมพ์ได้จัดพิมพ์แทรก (Supplement) 

โดยใช้รูปแบบหนังสือพิมพ์ฉบับเล็กเช่นเดียวกัน เช่น เอ็กไซต์ไทยโพสต์ ฉบับแทรกของ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, ถนนนักลงทุน, จุดประกายวรรณกรรม ฉบับแทรกของหนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

  นอกจากนั้น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในระดับภูมิภาคและจังหวัดก็นิยมใช้รูปแบบ

หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กเช่นเดียวกัน

  ขนาดดังกล่าวมานี้ในทางปฏิบัติอาจมีขนาดแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย เพราะ

ฉะนั้นหากพบส่ิงพิมพ์ใดท่ีมีขนาดตรงกับขนาดของหนังสือพิมพ์ก็อาจเรียกหรือจัดแบ่งประเภท
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สิ่งพิมพ์นั้นได้ว่าเป็น “หนังสือพิมพ์” ทั้งนี้โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์รูปแบบนั่นเอง

  ส�ำหรับนิตยสำรหรือวำรสำรนั้น มักจะมีขนาดเล็กลงมาจากหนังสือพิมพ์โดย

ส่วนใหญ่จะมีขนำดประมำณ 8.5 นิ้ว X 11.5 นิ้ว เรียกว่า “ขนำด 8 หน้ำยกพิเศษ” ส่วน

หนังสือเล่มก็จะมีทั้งประเภทปกแข็งและปกอ่อนขนำดประมำณ 6.5 นิ้ว x 9.5 นิ้ว เรียกว่า 

“ขนำด 8 หน้ำยกธรรมดำ” ส�าหรับขนาดประเภทปกอ่อน ขนาดกระเป๋านั้น เรียกว่า 

“พ็อคเกตบุ๊ค” (Pocketbook) มีขนาดประมาณ 4.5 นิ้ว x 7 นิ้ว เรียกว่า “ขนาด 16 หน้ายก” 

อย่างไรก็ตาม ขนาดของสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน อาจแล้วแต่การตัด

ขนาดรูปเล่มให้เล็กใหญ่ตามความต้องการของผู้ผลิต

  นอกจากนั้น รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภท เช่น หนังสือพิมพ์มีเอกลักษณ์

แตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทอื่น ๆ คือ ไม่มีการเย็บเล่ม ไม่มีปกปุ่มพิเศษ หน้าแรกจะมี

การพาดหัวข่าวขนาดต่าง ๆ กัน พร้อมกับเนื้อข่าวและรูปภาพมีการจัดคอลัมน์ต่าง ๆ และ

มีการจัดหน้าที่มีเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่เรียกว่ามี “สไตล์บุ๊ค” (Style book)

 1.2 หลักเกณฑ์ด้ำนเนื้อหำ (Content)

 การพิจารณาแบ่งประเภทของสิ่งพิมพ์ที่พิจารณาตามหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา หมายถึง

การพิจารณาว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ น�าเสนอเนื้อหาสาระไปในทางทิศใด 

 ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือนิตยสารต่าง ๆ ที่ปรากฏในท้องตลาดขณะนี้มีทั้งประเภท

ส�าหรับ ผู้อ่านทั่ว ๆ  ไป และประเภทส�าหรับผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เช่น นิตยสารเฉพาะผู้ขับขี่รถ หรือ

แม้แต่นิตยสารส�าหรับนักเลงพระเครื่องโดยเฉพาะ เป็นต้น

 นอกจากจะแบ่งตามเนื้อหาเป็นประเภทโดยทั่วไปและเฉพาะกลุ ่มแล้ว ตามหลัก

วารสารศาสตร์ยังคงนิยมแบ่งประเภทหนังสือพิมพ์ตามลักษณะเนื้อหาเป็นประเภทปริมาณ 

(Quantity newspaper) หรือท่ีในปัจจุบันนิยมเรียกว่า หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม 

(Popular newspaper) กับหนังสือพิมพ์ประเภทคุณภาพ (Quality newspaper) อีกด้วย

 หนังสือพิมพ์ประเภทแรก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ที่เสนอเนื้อหาในลักษณะที่ค่อนข้างเร้า

อารมณ์ หรือเร้าความรู้สึกของผู้อ่านให้เกิดความตื่นเต้น สนใจข่าว หรือบทความต่าง ๆ  ส่วนใหญ่

เป็นเรือ่งไม่หนกัสมองนกั (Soft news) และเกีย่วข้องกบัเรือ่งทีเ่ป็นการสนองความสนใจของมนษุย์ 

หรือปุถุชนวิสัย (Human interested) เป็นส่วนมาก เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวทางเพศ ข่าวภัย

พิบัติ และข่าวบุคคลสังคม เป็นต้น หนังสือพิมพ์ประเภทนี้ประชาชนนิยมอ่านและส่วนมากมี

จ�านวนจ�าหน่ายสงูส่วนหนงัสอืพิมพ์อกีประเภทหนึง่ คือ หนงัสอืพมิพ์ประเภทคุณภาพ หนงัสอืพิมพ์

พวกนีเ้น้นข่าวหนกั (Hard news) เช่น ข่าวเศรษฐกิจการเมือง การศึกษา มียอดจ�าหน่ายไม่สงูนัก  

ผู้อ่านส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา ดังนั้น กำรจัดบำงประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ว่ำเป็นประเภทใด

ยงัสำมำรถพจิำรณำได้จำกหลักเกณฑ์ด้ำนเนือ้หำสำระ สำระทีมุ่ง่เน้นน�ำเสนอของสือ่สิง่พมิพ์นัน้

ได้ว่ำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใด
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 1.3 หลักเกณฑ์ด้ำนระยะเวลำออกจ�ำหน่ำย (Published) 

 ระยะเวลาในที่นี้ หมายรวมถึง เวลาที่ออกจ�าหน่ายเผยแพร่และความถี่ในการออก

จ�าหน ่ายเผยแพร ่ เวลาที่ออกจ�าหน ่ายนั้น หนังสือพิมพ ์จะมีท้ังหนังสือพิมพ ์ฉบับเช ้า

ออกจ�าหน่ายตามปกติในเวลาเช้าตรู่ และหนงัสอืพมิพ์ฉบบับ่ายออกจ�าหน่ายตามปกติในช่วงเวลา

บ่ายหรือเย็น อย่างไรก็ตามในไทยเวลานี้ไม่นิยมออกหนังสือพิมพ์ฉบับบ่าย จะมีหนังสือพิมพ์

บ่ายบางฉบับออกมา เช่น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็เป็นกรอบที่พิมพ์ออกมาก่อนเพื่อจัดส่งให้ถึงผู้

อ่านที่อยู่ไกล ๆ เช่น ภาคเหนอื ภาคใต้ และต่างประเทศ เป็นต้น

 ความถีใ่นการออกจ�าหน่ายนัน้ เรามักจะเรยีกเป็น “ราย” เช่น หนงัสือพมิพ์รายวนั รายสัปดาห์ 

รายเดือน และรายอื่น ๆ ตามแต่จะก�าหนด

 1.4 หลักเกณฑ์ด้ำนขอบเขตในกำรจ�ำหน่ำยเผยแพร่ (Located)

 ขอบเขตในการจ�าหน่ายเผยแพร่ หมายถึง สถานที่หรือสภาพภูมิศาสตร์ที่สิ่งพิมพ์นั้น ๆ 

พิมพ์จ�าหน่าย เช่น หนังสือพิมพ์ระดับนานาชาติ (International) ระดับชาติ (National) 

ระดบัภาค (Regional) ระดบัเมอืงใหญ่ (Metropolitan) ระดบัจงัหวัด (Provincial) ระดบัท้องถิน่ 

(Local) ระดับชุมชน (Community) เป็นต้น

 1.5 หลักเกณฑ์อื่น ๆ

 นอกจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้วสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ยังมีวิธีการแบ่ง

ประเภทต่าง ๆ หรือมีวิธีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปอีกหลายวิธี เช่น หนังสือพิมพ์ที่มีจ�านวน

จ�าหน่ายสูง ปานกลาง ต�่า หนังสือพิมพ์แจกฟรี หนังสือพิมพ์ก�าแพง หนังสือพิมพ์เลตเตอร์เพรส 

หนังสือพิมพ์ออฟเซต (แบ่งตามระบบพิมพ์) หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา หนังสือพิมพ์

ใต้ดิน เป็นต้น

 จากหลักเกณฑ์ท่ัวไปข้างต้นพอจะน�ามาแบ่งรปูแบบของสือ่สิง่พมิพ์ได้ออกเป็น 4 รปูแบบ

หลกั ๆ ดังนี ้หนงัสือเล่ม (Book), นติยสาร (Magazine) หรอืวารสาร (Periodical), หนังสอืพมิพ์ 

(Newspaper) และสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Specialized publication)

 2. ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์

 หลักเกณฑ์การแบ่งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ข้างต้นเป็นเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตาม

ส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละรูปแบบยังสามารถน�าหลักเกณฑ์เฉพาะมาแบ่งประเภทออกไปได้อีกมาก 

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การแบ่งที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม 

 สุรัตน์ นุ่มนนท์ (2539,หน้า 16) กล่าวว่า สื่อสิ่งพิมพ์มีความแตกต่างในรูปลักษณะที่เห็น

จากภายนอก เช่น หนังสือมีความแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ หนังสือมีขนาดเล็มเล็ก มีปกหุ้มและ

เย็บเล่ม ในขณะที่หนังสือพิมพ์มีขนาดใหญ่ วางกระดาษซ้อนกัน ไม่มีปก เป็นต้น นอกจากนี้ 

สื่อสิ่งพิมพ์ยังมีความแตกต่างกนัทางด้านเนือ้หาตลอดจนวตัถปุระสงค์ในการจัดท�า ลกัษณะ และ 

การจ�าแนกสื่อสิ่งพิมพ์นั้นบางประเภทสามารถแยกออกได้อย่างชัดเจนในขณะที่บางประเภท
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ไม่สามารถแบ่งได้อย่างชัดเจน อาจแยกลักษณะของส่ือส่ิงพิมพ์ในส่วนที่มีความส�าคัญ และมี

อทิธพิลต่อผู้อ่านได้ดังนี้

 2.1 ประเภทของหนังสือเล่ม (Book)

 การแย่งแยกประเภทหนังสือสามารถท�าได้หลายวิธี วิธีที่นิยมแบ่งกัน คือ การแบ่งตาม

เนื้อหา และการแบ่งตามลักษณะการแต่ง

  2.1.1 กำรแบ่งประเภทตำมเนื้อหำ มักแบ่งย่อยเป็น 2 วิธี คือ แบ่งตามเนื้อหา

กว้าง ๆ และแบ่งตามเนื้อหาย่อย (สุรัตน์ นุ่มนนท์, 2539, หน้า 16-18)

   1) กำรแบ่งตำมเนื้อหำกว้ำง ๆ ได้แก่

   - หนังสือต�ำรำและสำรคดี ต�าราเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักสูตร

การเรียนการสอนในระดับและแขนงวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาวิชาการล้วน และมีลักษณะเหมือน

หนังสือสารคดี คือ มุ่งให้ความรู้ต่างกันแต่ว่า หนังสือสารคดีนอกจากจะให้สารประโยชน์ใน

ขอบเขตที่ไม่จ�ากัดแล้ว ยังให้ความเพลิดเพลินจากส�านวนภาษา ลีลาการเขียน หรือเนื้อหาด้วย

   - หนังสือบนัเทงิคด ีหรอืหนงัสอืประเภทนวนยิำย คอื หนงัสอืทีเ่ขยีนขึน้

จากประสบการณ์หรือจิตนาการของผู ้ประพันธ์โดยอาศัยเค้าความจริงของชีวิตและสังคม

มุ่งหมายให้ความเพลิดเพลินกระทบอารมณ์ผู้อ่านเป็นส�าคัญ ในขณะเดียวกันผู้อ่านจะได้รับ

ข้อคิด คติชีวิตที่น่าสนใจซึ่งผู้เขียนแทรกไว้ในเรื่องด้วย

   2) กำรแบ่งประเภทตำมเนื้อหำย่อย ได้แก่

   1.หนงัสอืสำรคด ี(Non-fiction)  หมายถงึ หนงัสือทีใ่ห้ความรูใ้นด้านต่าง ๆ 

แบ่งเป็นหนังสือต�ารา หนังสืออ่านประกอบ หนังสือความรู้ทั่วไป และหนังสือด้านสันทนาการ 

ได้แก่

   - หนังสือต�ำรำ (Text book) หมายถึง หนงัสอืแบบเรยีนวชิาต่าง ๆ ทีมี่

การเรยีนการสอนตามสูตร

   - หนังสืออ่ำนประกอบ (External reading) หมายถงึ หนงัสือนอกเหนือ

ไปจากหนงัสอืต�าราแบบเรยีน แต่เป็นหนงัสอืทีม่คีณุค่าทางวิชาการเกีย่วข้องกบัการเรยีนการสอน

ตามหลักสูตร

   - หนงัสอืควำมรูท้ัว่ไป (General book) หมายถงึ หนงัสืออ่ืน ๆ  นอกเหนือ

ไปจากหนังสือต�าราและหนังสืออ่านประกอบดังได้กล่าวมาแล้ว

   - หนังสือด้ำนสันทนำกำร (Recreational book) หมายถึง หนังสือที่

อ่านเพือ่ผ่อนคลายอารมณ์ แต่มคีณุค่าทางวชิาการ เช่น หนงัสือทางด้านศิลปะและวรรณกรรมต่าง ๆ 

   2.หนังสือนวนิยำย (Fiction) นวนิยาย คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจาก

จินตนาการของผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อความบันเทิง 
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   3.หนังสืออ้ำงอิง (Reference book) หมายถึง หนังสือที่ช่วยตอบ

ปัญหาทั้งทางด้านวิชาการและเรื่องทั่วไป ผู้อ่านใช้ประกอบหรือเพื่อค้นคว้าในบางเรื่องบางตอน

การแบ่งประเภทของหนังสือตามเนื้อหานั้น หากจะแบ่งให้ละเอียดก็อาจแบ่งย่อยออกไปได้อีก 

ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการที่ห้องสมุดจัดแบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น การศึกษา 

กฎหมาย วรรณคดี ศิลปะ เป็นต้น

  2.1.2 กำรแบ่งตำมลักษณะกำรแต่ง อำจบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ

   1. ร้อยแก้ว (Prose) คอื หนงัสอืทีใ่ช้ความเรยีง ไม่มกีารก�าหนดลกัษณะ 

บงัคบั ในการแต่งประการใด หนังสือส่วนใหญ่จะแต่งด้วยร้อยแก้ว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสารคดี 

หรือหนังสือนวนิยาย

   2. ร้อยกรอง (Verse) คอื หนงัสอืทีม่กีารก�าหนดลกัษณะบงัคับในการแต่ง 

เช่น ก�าหนดจ�านวนค�าในแต่ละบท ก�าหนดสัมผัส ก�าหนดเสียงหนักเบา หรือบังคับวรรณยุกต์ 

บังคับครุลห ุเป็นต้น มากน้อยแตกต่างกันตามประเภทของร้อยกรอง ซึ่งบางย่อยออกได้ตาม

ลักษณะการแต่งได้หลายประเภท เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย กลบท ลิลิต

   การแยกประเภทของร้อยกรองนี้ ถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

อาจแบ่งเป็นบทละครใช้ส�าหรับแสดงละคร บทเสภาใช้ส�าหรับขับเสภาหรือเล่านิทาน เพลงยาว

ใช้บทฝากรัก นิราศใช้แสดงความรัก ความอาลัย หรือคร�่าครวญยามจากกันไกล เป็นต้น

 2.2 ประเภทของนิตยสำร (Magazine)  

  นิตยสารมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับวารสารเป็นอย่างมาก ต่างกันแต่เพียงว่า 

นิตยสารจัดท�าและพิมพ์จ�าหน่ายโดยเอกชนเพื่อการค้า ส่วนวารสารมักจัดท�าขึ้นโดยหน่วยงาน

ราชการ หรือองค์กรอื่น ๆ การจัดแบ่งประเภทของนิตยสาร อาจแบ่งตามลักษณะเนื้อหาที่เสนอ

และผูอ่้านให้ความสนใจและแบ่งตามแบบของสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยก็ได้ 

  2.2.1 กำรแบ่งประเภทนิตยสำรตำมลักษณะเนื้อหำที่เน้นน�ำเสนอและผู้อ่ำน

ให้ควำมสนใจ

  การแบ่งในลักษณะนีมั้กแบ่งบ่อยเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ นติยสารกลุม่ผู้อ่านทัว่ไป 

(General magazine)

  1) นิตยสำรกลุ่มผู้อ่ำนทั่วไป (General magazine) นิตยสารกลุ่มผู้อ่าน

ทั่วไปนั้น มีมากมายหลายชนิด เช่น นิตยสารส�าหรับสตรี ส�าหรับบุรุษ และส�าหรับเด็ก เป็นต้น 

ทั้งนี้ แม้นิตยสารกลุ่มนี้จะมีการเจาะจงกลุ่มผู้อ่าน โดยอาจจะถือตามเพศและอายุเป็นเกณฑ์ 

แต่นิตยสารลักษณะนี้ก็มีเร่ืองปะปนกันหลายรส ผู้อ่านจ�ากัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และ

เนื้อหาของเรื่องมีความลึกซึ้งมากกว่าแบบทั่วไป นิตยสารกลุ่มผู้อ่านทั่วไปอาจแบ่งออกได้เป็น

ประเภทต่าง ๆ ได้แก่
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   1.นติยสำรข่ำว (News magazine) เป็นนติยสารทีน่�าเสนอเนือ้หาส่วนใหญ่

ที่เก่ียวข้องกับข่าวท่ัว ๆ ไป เช่น น�าเสนอเบ้ืองหลงัข่าว บทวเิคราะห์ข่าว บทสมัภาษณ์บุคคลในข่าว 

เป็นต้น จะมีเนื้อหาด้านอื่นบ้าง เช่น ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ก็เป็นเพียงประกอบเข้ามาเพื่อ

ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้น

   ตัวอย่างนิตยสารข่าว ได้แก่ มติชนสุดสัปดาห์, เนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่นิตยสารข่าวมักจะเป็นข่าวด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และก�าหนด

ออกเป็นรายสัปดาห์ ดังนั้น นิตยสารกลุ่มนี้ยังมีความเห็นแตกต่างจากนิตยสารการเมืองใน

ประเภทนิตยสารผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม เนื่องจากนิตยสารการเมือง เช่น อาทิตย์วิเคราะห์ หลักไทย 

เป็นต้น ซึ่งจะมุ่งเน้นน�าเสนอวิเคราะห์เจาะลึกเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวการเมืองเป็นหลัก

   2.นิตยสำรส�ำหรับครอบครัว (Family magazine) เป็นนิตยสารเพื่อ

ครอบครัว มีบทความเกี่ยวกับการมีชีวิตครอบครัวให้มีความสุข มีบทความเสริมความงาม 

การท�าครัว งานอดิเรก กีฬา การ์ตูน ตอบปัญหา ดาราภาพยนตร์ นักร้อง เป็นต้น ลักษณะเด่นที่

สามารถแบ่งนิตยสารส�าหรับครอบครัวออกจากนิตยสารสตรีก็คือ จะมีการน�าเสนอเนื้อหาที่เด็ก

และพ่อบ้านอ่านได้ด้วยในเล่มเดียวกัน กล่าวคือ อ่านกันได้ทั้งครอบครัว

   ตัวอย่างนิตยสารส�าหรับครอบครัว ได้แก่ รักลูก, แม่และเด็ก, ดวงใจพ่อ

แม่, และ Life & Family เป็นต้น 

   3.นติยสำรส�ำหรบัสตร ี(Woman magazine) เป็นนติยสารส�าหรบัผู้หญิง

ทกุกลุม่ ทกุอาชพี ในเล่มจะประกอบด้วย ภาพ นวนยิาย เรือ่งส้ัน แฟชัน่ ต�าราอาหาร เป็นต้น นติยสาร

ส�าหรบัสตรีจัดเป็นนิตยสารที่มีจ�านวนชื่อฉบับมากที่สุดในตลาดนิตยสารไทยในปัจจุบันนี้

   ตัวอย่างนิตยสารส�าหรับสตรี ได้แก่ กุลสตรี, สุดสัปดาห์, ขวัญเรือน 

เป็นต้น

   4.นิตยสำรส�ำหรับเด็ก (Children magazine) เป็นนิตยสารส�าหรับ

เด็ก ๆ ทั่วไปประกอบด้วยเรื่องเกร็ดความรู้ เรื่องตลก นิทาน กีฬา เป็นต้น

   ตัวอย่ำงนิตยสำรส�ำหรับเด็ก ได้แก่ ซุปเปอร์จิ๋ว, Monster High เป็นต้น

   2) นิตยสำรกลุ่มผู้อ่ำนเฉพำะกลุ่ม (Specialized magazine) ได้แก่ 

   1.นิตยสำรกำรเมือง (Political magazine) เป็นนิตยสารเจาะลึกทาง

ด้านการเมือง มีบทวิเคราะห์ หรือ รายงานพิเศษ (Scoop) ที่เจาะลึกวงการการเมืองมากกว่า

นิตยสารข่าว ตัวอย่างนิตยสารการเมือง เช่น มติชนสุดสัปดาห์, เนชั่นสุดสัปดาห์ เป็นต้น

   2.นิตยสำรแฟน (Fan magazine) เป็นนิตยสารส�าหรับแฟนทางกีฬา 

ทางบันเทิง ทางภาพยนตร์ หรืออย่างหนึ่งอย่างใด 

   ความหมายของค�าว่า “แฟน” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Fanatic” หมายถงึ 

คนที่คล่ังไคล้เรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นพิเศษ นิตยสารแฟนมักจัดพิมพ์ขึ้นและเผยแพร่ไปยัง
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กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายที่เรียกว่า “แฟนคลับ” (Fan club) เช่น นักร้อง นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น 

นิตยสารแฟนมักน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคล มากกว่าเนื้อหาสาระอื่น ๆ ในวงการนั้น ๆ 

   3.นิตยสำรงำนอดิเรก (Hobbies and pastime magazine) นติยสาร

พวกนี้ออกมาเพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่มที่ชอบงานอดิเรกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิตยสารที่เพิ่มพูน

ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่างกลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ได้แก่ นิตยสาร

เกี่ยวกับแสตมป์ ท�าสวน ถ่ายภาพ เป็นต้น นิตยสารในกลุ่มนี้รวมถึงนิตยสารที่ให้สาระความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น นิตยสาร Update เป็นต้น

   ตัวอย่างนิตยสารงานอดิเรก ได้แก่ THE FISHMAX, DOGAZINE เป็นต้น

   4.นิตยสำรอำชีพ (Trade and professional magazine) นิตยสาร

อาชีพมีความแตกต่างจากนิตยสารงานอดิเรก เช่น นิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ ถ้าเป็นนิตยสาร

อาชีพก็จะกล่าวถึง อุตสาหกรรมการสร้างรถยนต์ ขายรถยนต์ แต่ถ้าเป็นนิตยสารงานอดิเรกจะ

แนะน�าผู้เล่นรถยนต์ให้รู้จักการดูแลรักษารถยนต์ แนะน�ารถยนต์ใหม่ ๆ การแข่งรถ ทั้งนี้เพื่อ

ประโยชน์ของผู้ใช้รถยนต์มากกว่าผู้มีอาชีพในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างรถยนต์

หรือซ่อมรถยนต์ ตลอดจนผู้ขายรถยนต์

   5.นิตยสำรวงวรรณกรรม (Literary magazine) เป็นนิตยสารทาง

วรรณคดี มีบทความทางด้านหนังสือ ผู้แต่ง งานเขียนทั่วไป และข้อเขียนของนักเขียนหน้าใหม่  

มีเรื่องสั้น และบทกลอนต่าง ๆ ตัวอย่างนิตยสารวรรณกรรม เช่น ศิลปวัฒนธรรม, a day เป็นต้น

  2.2.2  กำรแบ่งนิตยสำรตำมแบบของสมำคมโฆษณำธุรกิจแห่งประเทศไทย

  การแบ่งนิตยสารตามแบบของสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยกลายเป็น

ข้อมูลส�าคัญ ที่ต้องอ้างอิงของวงการผลิตนิตยสารและวงการโฆษณา เนื่องจากผู้ประกอบการ

บริษัทนายหน้าโฆษณา (Advertising agency) รวมกลุ่มกันตั้งสมาคมขึ้น เพื่อก�าหนดประเภท

ของนิตยสารที่มีอยู่ในประเทศไทย ท�าให้สามารถด�าเนินธุรกิจโฆษณาได้มีประสิทธิภาพเป็นผลดี

แก่บริษัท และองค์กรของลูกค้าที่ลงโฆษณา

    (1) นติยสำรเชงิกำรเมือง ได้แก่ มตชินสุดสัปดาห์, เนชัน่สดุสัปดาห์ เป็นต้น

   (2) นิตยสำรเชิงกีฬำ ได้แก่ ซอคเกอร์, มวยโลก เป็นต้น

   (3) นิตยสำรด้ำนเครื่องเสียง วิดิโอ คอมพิวเตอร ์เช่น GM2000 เป็นต้น

   (4) นิตยสำรเด็กและกำร์ตูน เช่น ZENSHU, ทีวีแมกกาซีน เป็นต้น

   (5) นติยสำรด้ำนถ่ำยภำพและกำรพมิพ์ ได้แก่ FOTO INFO, โฟโต้ชัตเตอร์ 

เป็นต้น

   (6) นิตยสำรด้ำนท่องเที่ยว ได้แก่ อ.ส.ท., เที่ยวรอบโลก เป็นต้น 

   (7) นติยสำรด้ำนธรุกจิและโฆษณำ ได้แก่ BUSINESS+, SME THAILAND 

เป็นต้น
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   (8) นิตยสำรบันเทิง ได้แก่ ทีวีพูล, A-STAR เป็นต้น

   (9) นิตยสำรบ้ำน ได้แก่ บ้านและสวน, บ้านพร้อมอยู่ เป็นต้น

   (10) นิตยสำรผู้ชำย ได้แก่ GM,FHM เป็นต้น

   (11) นิตยสำรผู้หญิง ได้แก่ ขวัญเรือน, กุลสตรี, CLEO เป็นต้น

   (12) นิตยสำรรถ ได้แก่ 4WHEELS, ฟอร์มูล่า เป็นต้น

   (13) นิตยสำรศิลปะ-วัฒนธรรม ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม, a day เป็นต้น

   (14) นิตยสำรเศรษฐกิจ ได้แก่ Creative Thailand เป็นต้น

   (15) นิตยสำรสุขภำพ ได้แก่ ชีวจิต, หมอชาวบ้าน เป็นต้น

  การแบ่งนิตยสารโดยอาศัยหลักเกณฑ์เนื้อหาที่น�าเสนอต่อผู้อ่าน และเกณฑ์ของ

สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยก็ตาม นิตยสารแต่ละฉบับก็สามารถน�าไปจัดเข้าประเภท

ได้ทุกเกณฑ์

  2.2.3 ประเภทของวำรสำร (Journal/Periodicals) 

  ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเรียกว่า “วารสาร” (Journal) นัน้ โดยทัว่ไปไม่ว่าเป็นไปในลกัษณะ

การค้า มักเป็นการจัดท�าของหน่วยงานทั้งของรัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมต่าง ๆ ซึ่งผิดกับ

นิตยสาร (Magazine) ท่ีท�าข้ึนเพ่ือจ�าหน่ายโดยหวังผลก�าไร อันเป็นการด�าเนินการทางการค้า 

การแบ่งแยกวารสารของหน่วยงานนั้นมักแบ่งแบกออกเป็น 2 วิธี คือ แบ่งตามประเภทของ

หน่วยงาน และแบ่งตามประเภทของเนื้อหากว้าง

   (1) แบ่งตำมประเภทของหน่วยงำน ได้แก่  

   - วำรสำรของหน่วยงำนรำชกำร เช่น วารสารวัฒนธรรมสัมพันธ์สาร 

ของส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.), วารสารกรมคุมประพฤติ กระทรวง

ยุติธรรม, วารสารกรมบัญชีกลาง ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. วารสารนิเทศศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้น

   - วำรสำรของรัฐวิสำหกิจ เช่น ข่าวสาร กฟผ. ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย, วารสารบ้านของการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น

   - วำรสำรของสมำคม เช่น วารสารราชด�าเนิน ของสมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, วารสารจิตวิทยาคลินิก ของสมาคมจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นต้น

   - วำรสำรขององค์กรภำยในประเทศ เช่น เพิ่มผลผลิต ของสถาบันเพิ่ม

ผลผลิตแห่งประเทศไทย, วารสารพาณิชย์นาวี ของศูนย์ประสานงานพาณิชยนาวี เป็นต้น

   - วำรสำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศหรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศ เช่น 

วารสาร “เสรีภาพ” ของส�านักข่าวสารอเมริกันประจ�าประเทศไทย เป็นต้น

   - วำรสำรของหน่วยงำนธุรกิจ เช่น วารสาร “ผาสุก” วารสารในกลุ่ม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด เป็นต้น
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   (2) แบ่งตำมประเภทเนื้อหำกว้ำง ๆ ได้แก่

   - วำรสำรสำระสังเขป (Abstract journal) เป็นวารสารย่อบทความ 

จากหนังสือจุลสาร และวารสารต่าง ๆ 

   - วำรสำรสมพัตสร (Almanac หรือ Annual)  เป็นวารสารรายงาน

กิจการในรอบปีของหน่วยงานรัฐบาล สมาคม องค์การ หรือสถาบัน หรือเป็นวารสารของสมาคม

ทางวิชาการรายงานพัฒนาการทางวิชาการในรอบปี

   - หนังสือประกำศ หรือ จุลสำร (Bulletin) เป็นสิ่งพิมพ์ของทางราชการ 

สถาบัน หรือสมาคมออกประจ�าสม�่าเสมอ มีเลขที่ประจ�าฉบับ

   - รัฐสภำสำร หรือ รำชกิจจำนุเบกษำ (Gazette) เป็นวารสารของทาง

ราชการ แจ้งข่าวการประชุมของรัฐสภา หรือในเรื่องของราชกิจจานุเบกษาก็เป็นการตีพิมพ์ 

พระราชบญัญตั ิพระราชกฤษฎกีา พระราชก�าหนด กฎหมายและเรือ่ทัว่ไปทีแ่จ้งให้ประชาชนทราบ

   - วำรสำรหน่วยงำน (House journal) เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้นโดย

หน่วยงานราชการ องค์การ สมาคม หรอืหน่วยงานธรุกิจ มีวัตถปุระสงค์เพือ่แจ้งข่าวสารแก่บุคคล

ภายในหน่วยงาน หรือเพื่อบุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

   - วำรสำรวิชำกำร (Journal) เป็นวารสารที่จัดท�าขึ้นโดยสถาบัน 

บรษิทั สมาคมหรือหน่วยงานใดที่ตีพิมพ์ข่าว รายงานกิจกรรมต่าง ๆ และงานในวิทยาการ

สาขาใดสาขาหนึ่ง

   - เอกสำรกำรประชุมทำงวชิำกำร (Proceeding) เป็นส่ิงพมิพ์ทีบั่นทกึ

เรือ่งราวและผลการศึกษาค้นคว้าที่สมาชิกของสมาคมวิชาการ หรือหน่วยงานเสนอในวาระ

การประชุมของสมาคมหรือหน่วยงานนั้น และมีการจัดพิมพ์บันทึกนี้ โดยมีระยะเวลา

ก�าหนดการตีพิมพ์อย่างสม�่าเสมอ วารสารประเภทนี้สมาคมทางวิชาการใหญ่ๆ เท่านั้นที่จะจัด

ท�าขึ้น

   - วำรสำรวิจำรณ์ หรือ ปริทัศน์ (Review) คือ วารสารที่ตีพิมพ์บทความ

วิชาการ เช่น การวิจารณ์ทางการเมือง การปกครอง วรรณกรรมศิลปะ ดนตรี เป็นต้น

   - ส่ิงพิมพ์เข้ำชุด (Serial) วารสารในลักษณะนี้มีความหมาย 2 นัย 

ด้วยกัน คือ 

    ก. สิ่งพิมพ์เป็นตอน ๆ ออกตำมเวลำก�ำหนด เช่น หนังสือรายปี บันทึก 

หรืองานค้นคว้าของสมาคมวิชาการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง

   ข. วรรณกรรม ในลักษณะของนิตยสารแล้วถือว่างานนวนิยาย หรืองาน

อื่นใดที่ตีพิมพ์ติดต่อกันหลายคราวจนกว่าจะจบเรื่อง แต่ในทางวารสาร หมายความถึงสิ่งพิมพ์ที่

ออกต่อเนื่องเป็นประจ�าเป็นตอน ๆ ได้แก่ หนังสือรายปี เอกสารการประชุมทางวิชาการ 

และรายงานการประชุมทางวิชาการ
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   - รำยงำนกำรประชมุทำงวชิำกำร (Transaction) เป็นสิง่พมิพ์บทความ 

สนุทรพจน์และสาระสังเขปบทความทางวิชาการของสมาคมวิชาการและเอกสารการประชุม

ทางวิชาการ

  เอกสารการประชุมทางวิชาการและรายงานการประชุมทางวิชาการมีข้อแตก

ต่างกัน คือ เอกสารการประชุมเป็นบันทึกการประชุม แต่รายงานการประชุมเป็นบทความและ

สุนทรพจน์

  2.2.4 ประเภทของหนังสือพิมพ์ (Newspaper) 

  การจ�าแนกหนังสือพิมพ์นั้นสามารถจ�าแนกออกได้หลายลักษณะด้วยกันอาจ

จ�าแนกได้ดังน้ี

   (1) ลักษณะเนือ้หำ การแบ่งประเภทของหนงัสือพมิพ์ทีย่ดึถอืกนัมาแต่เดมิ

ได้แนวคดิมาจากชาตติะวันตก กล่าวคือ ลกัษณะหนงัสอืพิมพ์ทีมี่เน้ือหาหนกัแน่น ข่าวสารเจาะลกึ 

และบทความแสดงความคิดความเห็น ก่อให้เกดิมุมมองหลากหลาย เรยีกว่า หนงัสือพมิพ์คุณภาพ 

(Quality newspaper) กบั หนงัสอืพมิพ์ประเภทข่าวตืน่เต้น มลีกัษณะเน้ือหาแบบชาวบ้านเนือ้หา 

ทางด้านการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศมีความผิวเผิน เป็นหนังสือพิมพ์ที่มีปริมาณ

การจ�าหน่ายสูง เรียกว่า หนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยม (Popular newspaper)

   อย่างไรก็ตาม หากให้ใช้หลักเกณฑ์ด้านลักษณะเนื้อหาในการแบ่ง

ประเภทของหนังสือพิมพ์แล้ว ในปัจจุบันไม่สามารถอาศัยแนวทางแต่เดิมได้ตรงความจริงนัก

เนื่องจากหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ประเภทข้างต้นก็ได้พัฒนาลักษณะเนื้อหาที่น�าเสนอโดยมีลักษณะ

เนื้อหาที่ใกล้เคียงมากจนแยกความแตกต่างแทบไม่ได้อีกแล้ว การปรับลักษณะเนื้อหาที่น�าเสนอ

แก่ผู้อ่านของหนังสือพิมพ์ทั้ง 2 ประเภท ได้รับอิทธิพลหลายปัจจัย เช่นการขยายฐานกลุ่มผู้อ่าน 

การพัฒนาตัวเองของหนังสือพิมพ์และการแข่งขันด้านการตลาด เป็นต้น

   การแบ่งแยกประเภทของหนังสือพิมพ์แนวใหม่ที่ตรงกับความเป็นจริงใน

วิชาชีพหนังสือพิมพ์ของไทยมากกว่า คือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือพิมพ์ประเภทข่าว

ทั่วไป (General newspaper) หนังสือพิมพ์ประเภทข่าวธุรกิจ (Business newspaper) และ

หนังสือพิมพ์ประเภทเฉพาะกลุ่ม (Specialized newspaper)

   - หนงัสอืพมิพ์ประเภทข่ำวท่ัวไป (General newspaper) เช่นหนงัสือพมิพ์

ไทยรฐั, หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ซึ่งเน้นน�าเสนอข่าวทั่ว ๆ ไป มีเนื้อหาที่หลากหลาย

   - หนังสือพมิพ์ประเภทข่ำวธุรกจิ (Business newspaper) จะเน้นน�าเสนอ

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการเมอืงเป็นหลัก เช่น หนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธุรกจิ, หนงัสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ 

เป็นต้น

   - หนังสือพมิพ์ประเภทเฉพำะกลุ่ม (Specialized newspaper) หนงัสอืพิมพ์

แนวนี้จะมุ่งเน้นน�าเสนอเนื้อหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง จะมีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายจ�าเพาะเจาะจง 
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เช่น หนังสือพิมพ์แนวกีฬา เช่น หนังสือพิมพ์สตาร์ ซ็อกเกอร์ หรือหนังสือพิมพ์แนวข่าวคราวและ

กิจกรรมการเคลื่อนไหวของผู้นับถืออิสลาม เช่น หนังสือพิมพ์อิสลามทางน�า เป็นต้น

   (2) จ�ำนวนจ�ำหน่ำย จ�านวนจ�าหน่ายเป็นเกณฑ์แบ่งแยกลักษณะของ

หนงัสอืพมิพ์ได้เช่นกนัว่า จ�าหน่ายได้น้อย ปานกลาง และมาก 

    1.จ�านวนจ�าหน่ายน้อยคือปริมาณจ�าหน่ายนับ 1,000 ฉบับ 

ซ่ึงโดยมากจะได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ออกในต่างจังหวัด หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบางฉบับมี

ยอดจ�าหน่ายมากกว่า 1,000 ฉบับ โดยเฉพาะจังหวัดในหัวเมือง เช่น นครราชสีมา สงขลา 

(หาดใหญ่) เชียงใหม่ เป็นต้น

    2.หนงัสอืพมิพ์ทีม่จี�านวนจ�าหน่ายปานกลางมปีรมิาณจ�าหน่ายนบัได้ 

10,000 ฉบบั ซ่ึงมักจะได้แก่ หนงัสือพิมพ์คณุภาพและหนงัสอืพมิพ์ประเภทข่าวธรุกิจ ส่วนหนงัสือพิมพ์

ประชานิยม และหนังสือพิมพ์ประเภทข่าวทั่วไปที่จ�าหน่ายได้มาก อาจจ�าหน่ายได้จ�านวนนับ 

100,000 ฉบับ แต่หนังสือพิมพ์ที่มีผู้นิยมอ่านกันมากอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งมียอดจ�าหน่าย

สูงสุดจ�านวนมากกว่า 1 ล้านฉบับต่อวัน

   (3) ระยะเวลำจ�ำหน่ำย ระยะเวลาจ�าหน่ายก็สามารถน�ามาแบ่งประเภท

ของหนังสือพิมพ์ได้ กล่าวคือ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ออกจ�าหน่ายเป็นรายวัน, รายสองวัน, 

รายสามวัน รายสัปดาห์ เป็นต้น หนังสือพิมพ์ของไทยขณะนี้ มีรายวัน รายสามวัน รายสัปดาห์ 

เป็นต้น

   (4) เวลำออกหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวันบางฉบับยังมีการออก

หนงัสอืพมิพ์หลายฉบับต่อวัน โดยแบ่งเป็นกรอบ ๆ มีสัญลักษณ์รูปดาวอยู่บนหน้าปก

   ตวัอย่าง เช่น หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั (เอกสารประชาสมัพนัธ์ กองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ม.ป.ป.) พิมพ์จ�านวน 6 กรอบ เพื่อเสนอข่าวให้ได้สดที่สุด และผู้อ่านแต่ละ

ภาคได้อ่านเรือ่งใกล้ตวัมากท่ีสดุ หนงัสอืพมิพ์ทัง้ 6 กรอบ จะได้รบัการปรบัข่าว ภาพ และเนือ้หาตาม

กลุม่เป้าหมาย โดยแต่ละกรอบจะมเีครือ่งหมายรปู “” ก�ากบัด้านซ้ายของปกด้านหน้าแสดงเขต

การจ�าหน่าย ได้แก่

   1 ดาว จ�าหน่ายในเขตภาคอีสาน และตะวันออก

   2 ดาว จ�าหน่ายในเขตภาคเหนือ

   3 ดาว จ�าหน่ายในเขตภาคใต้

   4 ดาว จ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร (กรอบบ่าย)

   5 ดาว จ�าหน่ายในเขตภาคกลาง

   6 ดาว จ�าหน่ายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ปทุมธานี 

นนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น
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   ด้วยเหตุนี้ จึงท�าให้คนกรุงเทพฯ ได้อ่านหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ ในวันเดียว 

นอกเหนอืจากหนงัสือพิมพ์ไทยรัฐท่ีพิมพ์วนัละหลายกรอบแล้ว หนงัสอืพมิพ์เดลนิิวส์ กพ็มิพ์หลายกรอบ

เช่นเดียวกัน

   (5)วิธเีรยีงพมิพ์และระบบกำรพมิพ์ วธิกีารเรยีงพมิพ์และระบบการพมิพ์ 

ก็เป็นเกณฑ์แบ่งประเภทของหนังสือพิมพ์ได้เช่นกัน เช่น เรียงพิมพ์ด้วยมือ เรียงพิมพ์ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรือพิจารณาจากระบบการพิมพ์ เช่น พิมพ์ออฟเซต (Offset) หรือ พิมพ์ระบบ

เลตเตอร์เพรส (Letterpress) เป็นต้น

   (6)ขนำดของกระดำษหนังสือพิมพ์ อาจพิจารณาแบ่งประเภทของ

หนงัสือพมิพ์ได้จากขนาดกระดาษของหนงัสอืพมิพ์ คอื 1.หนังสอืพมิพ์ขนาดมาตรฐาน (Standard, 

Broadsheet, และ Full size) หนังสือพิมพ์รายวันของไทยส่วนใหญ่อยู่ในขนาดมาตรฐาน และ 

2. หนงัสอืพมิพ์ขนาดเลก็ (Tabloid) หนงัสอืพมิพ์ออกในต่างจงัหวดัจ�านวนหนึง่นยิมพิมพ์ขนาดเล็ก

   (7)สภำพอำณำเขตหรือทำงภูมิศำสตร ์ ยังสามารถจ�าแนกหนังสือพิมพ์

ตามสภาพอาณาเขตหรือทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยซึ่งแบ่งย่อยได้ดังนี้ เช่น หนังสือพิมพ์นานาชาติ 

(International newspaper) หนังสือพิมพ์ระดับชาติ (National newspaper) หนังสือพิมพ์

ระดับภูมิภาค (Regional newspaper) หนังสือพิมพ์ระดับจังหวัด (Provincial newspaper)

   การแบ่งแยกประเภทของหนังสือพิมพ์ในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด

และระดับชานเมือง ท้ังหมดนับเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (Local newspaper) ซึ่งเน้นน�าเสนอ 

เนื้อหาข่าวสารที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นหลัก 

   (8)ลักษณะอื่น ๆ นอกจำกกำรแบ่งตำมลักษณะอำณำเขตแล้วยังมี

กำรจ�ำแนกหนังสือพิมพ์ในลักษณะอื่น ๆ ได้อีก เช่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัย 

(Specialized newspaper) ในปัจจุบันได้มีการเปิดหลักสูตรด้านวารสารและนิเทศศาสตร์อย่าง

กว้างขวาง และได้มีการจัดท�าหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติโดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกปฏิบัติงานด้านวารสารศาสตร์ตามหลักสูตร และเผยแพร่

ข่าวสารของสถาบนั โดยกลุม่ผูอ่้านจ�ากัดวงอยู่เพียงนิสิตนักศึกษา และอาจารย์เป็นส่วนใหญ่

   ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ปฏิบัติ เช่น หนังสือพิมพ์ “มหาวิทยาลัย” ของ

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2.2.5 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์เฉพำะกิจ (Specialized Publication) 

  สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ (Specialized Publication) มีอยู่มากมายหลายประเภท 

ได้แก่ รายงานประจ�าปี (Annual Year Book) หนังสือเล่มเล็ก (Pamphlet) จุลสารหรืออนุสาร 

(Booklet) เอกสารเย็บเล่ม (Brochure) ใบปลิวหรือแผ่นปลิว (Leaflet) แผ่นพับ (Folder) 

โปสเตอร์ (Poster) แคตาลอ็ก (Catalog) ซึง่แต่ละประเภทมีเป้าหมายในการจัดพิมพ์ หรอืวตัถปุระสงค์ 

ในการจัดพิมพ์ที่จ�าเพาะเจาะจงแตกต่างกันออกไป จึงท�าให้สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจแต่ละประเภท 
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มีการออกแบบท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัดท�าในแต่ละครั้ง ดังนั้น การแบ่ง

ประเภทสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจจึงแบ่งในลักษณะกว้าง ๆ มากกว่าจะก�าหนดรายละเอียดได้ ดังนี้

   (1) จ�ำแนกตำมลักษณะหน่วยงำน

   การจัดท�าส่ิงพิมพ์เฉพาะกิจน้ัน อาจจะเป็นการจัดท�าของหน่วยราชการ 

ที่ไม่มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลก�าไรทางธุรกิจ หรือเป็นการจัดท�าของหน่วยงานธุรกิจที่หวังผล

ก�าไรในเชิงธุรกิจ หรือเป็นการจัดท�าของสถาบันและองค์การต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมุ่งเน้นเผย

แพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดีงามของหน่วยงาน หรือต้องการให้เกิดความเข้าใจในหน่วยงาน เพื่อ

สร้างความร่วมมือร่วมใจตามมาก็ได้

   (2) จ�ำแนกตำมลักษณะกำรจัดพิมพ์

   การจัดท�าสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจอาจจัดพิมพ์ด้วยการโรเนียว หรืออาจจะ

ใช้เครื่องพิมพ์ แล้วแต่งบประมาณในการจัดท�าของหน่วยงานนั้น ๆ ทางด้านรูปร่างมีการจัดท�า

ในลกัษณะต่าง ๆ กนั ในขนาดของหนงัสอืวารสาร หรอืขนาดหนังสอืเล่ม หรอืขนาดอืน่ ๆ ไม่จ�ากัด 

มีทั้งการเย็บเล่มและวางพับซ้อน ตลอดจนสามารถท�าเป็นแผ่นพับก็ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการที่จัดท�าต้องการแจกจ่าย

 สรุป

 สื่อสิ่งพิมพ์มีมากมายหลายประเภท ดังนั้น ขึ้นอยู ่กับจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาแบ่ง 

อย่างไรก็ตามพิจารณาจากหลักเกณฑ์ทัว่ไป สามารถจดัแบ่งส่ือสิง่พมิพ์เป็นรปูแบบหลกั 4 รปูแบบ 

ได้แก่ หนังสือเล่ม (Book), นิตยสาร (Magazine) หรือวารสาร (Journal/Periodical), 

หนังสือพิมพ์ (Newspaper) และสือ่สิง่พิมพ์เฉพาะกจิ (Specialized publication) ซึง่แต่ละรปูแบบ

ยังสามารถอาศัยเกณฑ์เฉพาะด้าน เช่น เกณฑ์ตามเนื้อหาที่น�าเสนอแก่ผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย 

เกณฑ์ของสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย เกณฑ์ตามระบบการพิมพ์ เกณฑ์ตามระยะเวลา

ก�าหนดออก เกณฑ์ตามพื้นท่ีหรือขอบเขตจ�าหน่ายแพร่ ท�าให้สามารถแบ่งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ออกเป็นประเภทได้อีกหลายประเภท การท�าความเข้าใจและสร้างความคุ้นเคยกับประเภทของ

สื่อสิ่งพิมพ์ จะช่วยท�าให้ทราบถึงเป้าหมายของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เพื่อให้เป็นพ้ืนฐานของการผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์โดยการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและน�าเสนอสาระได้ถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
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บทที่๔
วัสดุที่ใช้

ในการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์
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กระดำษ

ล�ำดับ ชนิดกระดำษ จ�ำนวนแกรม ขนำด ลักษณะงำนพิมพ์

1 กระดาษ

อาร์ตด้าน

157 แกรม 25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์ปกสี่สีด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟเซตและ

ส�าหรับเลเซอร์สี

2 กระดาษ

อาร์ตด้าน

AA 

160 แกรม

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์ปกสี่สีด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟเซต เช่น 

ปกรายงานการพิจารณาฯ 

และการพิมพ์เลเซอร์สี เช่น

การพิมพ์ปกทั่วไป 

และการพิมพ์โปสเตอร์สี

3 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

(Promax)

 

120 แกรม 25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์งานเนื้อในสี่สี

ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต 

โดยจัดพิมพ์เฉพาะ

วารสารจุลนิติ เท่านั้น 

และการพิมพ์เลเซอร์สี เช่น

วารสารรอบรู้อาเซียน และ

บทความทางวิชาการ

4 กระดาษ

อาร์ตด้าน

AA 

115 แกรม

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์งานเนื้อในสี่สี

ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต 

เช่น รายงานการพิจารณา

ศึกษาฯ เอกสารเผยแพร่ 

แผ่นพับ และการพิมพ์

เลเซอร์สี
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ล�ำดับ ชนิดกระดำษ จ�ำนวนแกรม ขนำด ลักษณะงำนพิมพ์

5 กระดาษ

อาร์ตการ์ด

230 แกรม 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์ปกด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟเซต 

งานพิมพ์สี่สี เช่น 

วารสารจุลนิติ 

หนังสือกฐินพระราชทาน 

สรุปผลงานประจ�าปีฯ 

ปกหนังสือที่ต้องเคลือบ

ด้านและยูวีเฉพาะจุด

6 กระดาษ

อาร์ตการ์ด

230 แกรม 25 นิ้ว x 36 นิ้ว ส�าหรับพิมพ์ปกด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟเซตสี่สี 

เช่น รายงานกระพิจารณา

ศึกษางบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีฯ (วางปกเดี่ยว)

7 กระดาษ

อาร์ตการ์ด

250 แกรม 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์ปกด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟเซต เช่น 

หนังสือสรุปผลงาน

ที่มีความหนาสัน

มากกว่า 3 นิ้ว

8 กระดาษ

การ์ดสีขาว

150 แกรม 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

ส�าหรับพิมพ์เลเซอร์สี

และการอัดส�าเนา เช่น 

บัญชีลงชื่อของสมาชิกฯ 

ตารางเปรียบเทียบการ

พิจารณาร่างพระราช

บัญญัติฯ

9 กระดาษ

ปอนด์นอก

80 แกรม 31 นิ้ว x 43 นิ้ว ส�าหรับพิมพ์งานเนื้อใน

ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซต

พิมพ์ 1-2 สี รูปเล่ม

ขนาดพิเศษ เช่น หนังสือ

รัฐธรรมนูญฯ
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ล�ำดับ ชนิดกระดำษ จ�ำนวนแกรม ขนำด ลักษณะงำนพิมพ์

10 กระดาษ

ปอนด์นอก

80 แกรม 24 นิ้ว X 35 นิ้ว

ขนาด A3

ส�าหรับพมิพ์ออฟเซต 1-2 สี

รูปเล่มขนาด A4 พิมพ์

เลเซอร์สี เช่น ตาราง

เปรียบเทียบการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติฯ

11 กระดาษ

ปอนด์นอก

(กระดาษ

ช็อตเกณฑ์)

 80 แกรม 24 นิ้ว X 35 นิ้ว ส�าหรับพิมพ์ออฟเซต 1 สี

ส�าหรับกระดาษส�าหรับ

พิมพ์รายงานเอกสารลับ

เท่านั้น

12 กระดาษ

ถนอมสายตา 

(Green Read)

75 แกรม 24 นิ้ว X 35 นิ้ว ส�าหรับพิมพ์ออฟเซต 1 สี 

เช่น หนังสือเผยแพร่ 

ชุดความรู้ “สถาบัน

พระมหากษัตริย์ไทย”

13 กระดาษ

ปอนด์

ปกสีต่าง ๆ

120 แกรม ขนาด A4 ส�าหรับพิมพ์เลเซอร์สี 

การอัดส�าเนา และ 

การถ่ายเอกสาร 

เป็นปกรายงานเรื่องต่าง ๆ

14 กระดาษแบงค์สี 80 แกรม ขนาด A4 ส�าหรับพิมพ์เลเซอร์สี 

การอัดส�าเนา และ 

การถ่ายเอกสาร 

ภาคผนวกแทรกในรายงานฯ

15 กระดาษไขเกทเวย์ 

 

90 แกรม 23.3 ซม. X 33.1 

ซม.

ใช้แทรกในหนังสือ 

รองปกปิดทับภาพของ

พระมหากษัตริย์

16 กระดาษถ่าย

เอกสารชนิดพิเศษ 

80 แกรม ขนาด A4 เพื่อใช้กับเครื่องอัดส�าเนา

เครื่องถ่ายเอกสาร และ

พิมพ์เลเซอร์สี

17 กระดาษก๊อซซี่ - ขนาด A4 จัดพิมพ์ภาพสีกิจกรรมของ

สมาชิก/ประธานฯ
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หมกึพมิพ์ทีใ่ช้กบัเครือ่งอัดส�ำเนำและถ่ำยเอกสำร 

 ได้แก่ หมกึอดัส�าเนา และ ผงหมกึถ่ายเอกสาร ใช้ในการอัดส�าเนา เช่น ร่างพระราชบัญญัติ

เอกสารประกอบฯ ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ

 1. กำรพิมพ์เลเซอร์สี แบ่งได้ 2 ขนาด ได้แก่

ล�ำดับ ลักษณะกำรจัดท�ำรูปเล่ม ลักษณะงำน

1 พิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A3 การพิมพ์เลเซอร์ปกรายงานพิจารณาศึกษาฯ โปสเตอร์

เผยแพร่ ปกคู่มือประกอบการเดินทาง

2 พิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A4 การพิมพ์เนือ้ในของรายงาน ภาพสปีระกอบ กราฟ แผนที่ 

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน คู่มือประกอบการเดินทาง

 2. กำรเข้ำเล่ม ขึ้นอยู่กับขนาดของเล่มและความต้องการของผู้รับบริการ

ล�ำดับ ลักษณะกำรจัดท�ำรูปเล่ม ลักษณะงำน

1 ไสกาว เป็นรูปแบบการเข้าเล่มหนังสือที่เรียบร้อย และสวยงาม 

แต่ราคาถูก เหมาะส�าหรับหนังสือ แต่การเข้าเล่มหนังสือ

แบบไสกาวจะกางออกมาไม่ได้มาก เพราะจะท�าให้หลุดง่าย 

วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว คือน�ากระดาษมาเรียงซ้อนกัน

จนเป็นเล่มแล้ว มาไสกระดาษด้านข้างให้เรียบ จากนั้น

จึงทากาว 

2 เย็บเล่มติดสัน เป็นการเข้าเล่มด้วยการเย็บแม็กท่ีสนัแล้วปิดทบัด้วย

กระดาษกาวผ้า (แลก็ซีน)

3 เย็บข้าง เป็นการเข้าเล่มด้วยการเย็บแม็ก

4 เย็บมุงหลังคา หนังสือจ�านวนหน้าน้อยๆ การเข้าเล่มหนังสือของวิธีนี้คือ 

การน�ากระดาษมาพับครึ่งแล้ววางซ้อนกัน จากนั้นใช้

เครื่องลวดเย็บตรงแนวพับ 2-3 ตัว แล้วแต่ความหนา

ของหนังสือ

5 เย็บมุม ใช้แม็กซ์เย็บตรงมุมบนซ้ายของสิ่งพิมพ์ เหมาะส�าหรับ

เอกสารที่มีความหนาไม่เกิน 20 แผ่น
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บทที่๕
ขั้นตอน

การประมาณ
ค่าใช้จ่าย





73

 กระบวนการประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะช่วยให้บุคลากรเข้าใจและ

ทราบถงึการประมาณราคา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถน�าความรู้

ที่ได้มาใช้ในการด�าเนนิการออกแบบและผลติสือ่สิง่พมิพ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และแก้ปัญหาความ

เข้าใจอนัผดิพลาดระหว่างผู้ปฏิบัติงาน โดยมีขั้นตอนในการประมาณการ ดังนี้

ขั้นตอนกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและขออนุมัติจัดพิมพ์

     

    

หมำยเหตุ

 1.กรณีตรวจสอบต้นฉบบัแล้วไม่สมบูรณ์ ต้องส่งคนืกลุม่งานบรหิารท่ัวไปเพือ่ประสานงาน

กับผู้ขอใช้บริการด�าเนินการแก้ไข

 2.กรณผีูข้อใช้บรกิารขอคนืทรพัย์สิน เช่น ต้นฉบับ หรอื CD ต้องกรอกแบบฟอร์ม FR-พส-013 

ครั้งที่ 1 30 สิงหาคม 2560

1.รับต้นฉบับและเอกสำรอื่น ๆ

2.ตรวจสอบต้นฉบับอย่ำงละเอียด

3.ประสำนงำนกับกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง

4.จดัพมิพ์บนัทึกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย

เพื่อขออนุมัติ / จัดพิมพ์

ตำมตำรำงดัมมี่กรณีงำนเกี่ยวข้อง

ส�ำเนำแจกกลุ่มงำนเกี่ยวข้อง

ส่งคืนกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

แจ้งเจ้ำของงำน

ด�ำเนินกำรแก้ไข

กรณไีม่ถกูต้อง

กรณีถูกต้อง

g

g
i

i

i

i
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ขั้นตอนกำรวิเครำะห์งำนเพื่อประเมินค่ำใช้จ่ำยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 1. ประสานงานกับผู้ใช้บริการให้ชัดเจน และเก็บรายละเอียดให้ครบถ้วน

 2. ตรวจสอบต้นฉบับอย่างละเอียดถูกต้องครบถ้วน หากไม่ถูกต้อง ต้องประสานกับ

กลุ ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อส่งคืนกลับไปแก้ไข

 3. มีข้อมูลการประเมินราคาตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจน

 4. ประมาณราคาตรวจสอบให้ละเอียดชัดเจน

 5. หากต้องจัดจ้างเอกชนด�าเนิน ควรสอบถาม/ตรวจสอบราคาก่อน

 6. เลือกใช้ขั้นตอนการผลิตให้รวดเร็ว สะดวก ทันเวลา

 7. บันทึกรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องป้องกันความผิดพลาด

 8. ระมัดระวัง ละเอียด และรอบคอบ

 9. ค�านึงถึงความคุ้มค่าสมประโยชน์ ประหยัด เหมาะสมที่สุด

 10. หาข้อมูลในการคิดราคาปรับให้เป็นปัจจุบันเสมอ
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แบบฟอร์ม

กำรเก็บรักษำต้นฉบับ-กำรส่งคืนต้นฉบับกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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ข้อมูลรำยละเอียดเพื่อประกอบกำรวิเครำะห์งำนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 ตามใบขอใช้บริการ รายละเอียดดังนี้

 1. จ�านวนหน้าของต้นฉบับ ปก เนื้อใน มีจ�านวนกี่หน้า ไฟล์ข้อมูล แปลงเป็น PDF หรือ 

CD ใครเป็นผู้รับผิดชอบ

 2. ขนาดรูปเล่มของหนังสือ (A4 A5 A6 หรือขนาดพิเศษ)

 3. จ�านวนสั่งพิมพ์

 4. รายละเอียดของหนังสือ เช่น ปก พมิพ์ด้วยวิธอีะไร พิมพ์ออฟเซต พมิพ์เลเซอร์ หรอือัด

ส�าเนา เนื้อใน ถ้าพิมพ์สี่สี ภาพสีประกอบเหมาะสมหรือไม่

หมำยเหตุ 

 ลกัษณะควรพมิพ์ส ีเช่น กราฟ แผนที ่ภาพสีประกอบ รปูภาพการศึกษาดงูานเฉพาะทีจ่�าเป็น

 5. ปกของหนงัสือมกีารเคลือบอย่างไรบ้าง มคี�าสัง่อะไรบ้าง (เคลอืบยวู ีเคลอืบด้าน/ยวูเีฉพาะจดุ)

 6. ใช้กระดาษอะไรในการจัดพิมพ์ เหมาะสมหรือไม่

 7. ก�าหนดรับงานผู้ขอใช้บริการก�าหนดเมื่อใด

 8. จัดท�ารูปเล่ม ลักษณะใด เช่น เย็บมุม เย็บมุงหลังคาเย็บข้าง ไสกาว

 9. การประเมินความสามารถในการผลิตว่าได้ทันหรือไม่

หมำยเหตุ

 รายละเอียดจะระบุในแบบฟอร์มของใช้บริการ FR-บท-001

กำรวำงหน้ำกระดำษบนเพลท

ขนาดตัด 4 วางเพลท 1 ชุด หรือ 1 กรอบ

ขนาดตัด 4 ขนาด A4 ขนาด A5 ขนาด A6

การวางหน้า 4 หน้า 8 หน้า 16 หน้า

  

ขนาดตัด 4 วางเพลท 2 ชุด หรือ 1 ยก โดยพิมพ์หน้าและหลัง

ขนาดตัด 4 ขนาด A4 ขนาด A5 ขนาด A6

การวางหน้า 8 หน้า 16 หน้า 32 หน้า

 ลกัษณะงำนรปูเล่มขนำด A4 เช่น รายงานการพจิารณาศึกษา สรปุผลงานคณะกรรมาธกิาร 

หนงัสอืวารสาร จลุนติ ิรายงานการพจิารณาศึกษาร่างพระราชบัญญติั เอกสารประกอบการพจิารณาฯ 

เอกสารวิชาการฯ หนังสือความเป็นมาและประเด็นการอภิปราย

 ลกัษณะงำนรปูเล่มขนำด A5 เช่น คูม่อืโครงการเสรมิสร้างความพร้อมแก่ท้องถิน่ ท�าเนียบรุ่น 

หนังสือกฐินพระราชทานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประจ�าปี

 ลักษณะงำนรูปเล่มขนำด A6 เช่น คู่มือการเดินทางไปราชการของคณะกรรมาธิการ 

ท�าเนียบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อบังคับการประชุม
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธกิำรวฒุสิภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

1 เอกสารลับ เช่น รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ 

เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ บุคคลที่

เห็นสมควรด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อที่

ประชุมวุฒิสภา และการจัดพิมพ์รายงานเอกสารลับ 

กรณีถอดถอนบุคคลออกจากต�าแหน่งทุกกรณี



2 งานผลิตเอกสารตามนโยบาย 

1

ส�ำนักกรรมำธิกำร 1, 2 และ 3

รายงานการพจิารณาศกึษา สอบสวน ตามอ�านาจหน้าที่

ของคณะกรรมาธกิารสามญั และคณะกรรมาธกิารวสิามญั



2 รายงานคณะกรรมาธกิารฯ พจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 

เรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว



3 จัดพิมพ์รวบรวมสรุปผลการด�าเนินงานประจ�าปีของ

คณะกรรมาธิการฯ



4 หนังสือเผยแพร่ ความรู ้ ประกอบการสัมมนาของ

คณะกรรมาธิการ โดยมีจ�านวนการผลิต 1 เรื่อง 

มากกว่า 1,500 เล่ม



5 คู ่มือการจัดท�าเอกสารทางวิชาการประกอบการ

พิจารณาและสนบัสนนุการด�าเนินงานของคณะกรรมาธกิาร



6 สรุปผลการลงพื้นท่ีพบตัวแทนกลุ ่มสตรี โครงการ

สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรี 

ณ จังหวัดต่าง ๆ



7 การจัดพิมพ์สูจิบัตร 

8 เอกสารเผยแพร่ เรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ในการประชุมของ

คณะกรรมาธิการฯ



9 รายงานการศกึษาดงูานภายในประเทศ และต่างประเทศ 

10 เอกสารประกอบการสัมมนาของคณะกรรมาธิการฯ ที่มี

ภาพประกอบสี่สี เช่น เลเซอร์สี



หลักเกณฑ์กำรมอบหมำยพิจำรณำอนุมัติกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

และเห็นชอบกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

ของส�ำนักกำรพิมพ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2560)
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

11 จัดพิมพ์หนังสือความเป็นมาการอภิปรายร่างพระราช

บัญญัติฯ



12 จัดพิมพ์เกียรติบัตร โปสเตอร์ แผ่นพับเผยแพร่ 

13 จัดพิมพ์ซองเชิญประชุม กระดาษครุฑ ใบปกปิด

กระดาษลับ



14 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักประชำสัมพันธ์

ท�าเนียบข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานราชการ 

2 หนังสือกฐินพระราชทานในนามของส�านักงานฯ 

3 หนงัสอืรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบบัภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ



4 หนังสือแนะน�าส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภาษาไทย 

5 หนังสือเผยแพร่บทบาทอ�านาจหน้าที่ของสมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภานติบิญัญัตแิห่งชาต ิฉบบัภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ



6 คู่มือเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จังหวัดต่าง ๆ 

ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ประจ�าปีงบประมาณฯ



7 ท�าเนียบรุ่นคู่มือเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ 

8 จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ตามโครงการต่าง ๆ 

9 การจัดพิมพ ์ส มุดหมายเลขโทรศัพท ์ส� านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา



10 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ บอกข่าวเล่าเรื่องฯ 

11 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ตามภารกิจของส�านักงานฯ 

12 สรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพบเยาวชน



13 คู่มือการให้บริการของส�านักฯ 

14 คู ่มือส�าหรับผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ

การเครือข่ายเยาวชนสภาจ�าลอง



15 งานอื่นๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักบริหำรงำนกลำง

หนังสือท�าเนียบสมาชิกวุฒิสภา กรณีที่มีการจัดพิมพ์

ด้วยวิธีออฟเซตสี่สี และจัดจ้างเอกชนด�าเนินการจัดจ้าง

ท�าเพลทสี่สี ปกเคลือบด้านหรือยูวีเฉพาะจุด



2 หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

3 ท�าเนียบสมาชิก (กรณีจัดพิมพ์เลเซอร์สี เร่งด่วน) 

4 การจัดพิมพ์กระดาษปิดทับข้อมูลข่าวสาร 

5  คู่มือการให้บริการของส�านัก 

6 จัดพิมพ์ซองนัดประชุม 

7  งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักกฎหมำย

หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

2 สรุปรวมกฎหมายประจ�าปี 

3 พระราชบญัญัตทิีป่ระกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบบัต่าง ๆ 

4 หนังสือดัชนีกฎหมายไทย 

5 หนังสือข้อบังคับการประชุม 

6 หนังสือเอกสารเผยแพร่ รวมกฎหมาย พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



7 วารสารจุลนิติ ประจ�าเดือน โดยเผยแพร่ 2 เดือน/ครั้ง 

8 หนังสือเผยแพร่ตามภารกิจของส�านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาท่ีมีค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สูง มีการส่งงาน

เอกชนด�าเนนิงาน



9 จัดพิมพ์จุลสาร รอบรู้อาเซียน 

10 เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

11 เอกสารประกอบสัมมนา 

12 เอกสารประกอบโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบ

ประชาชน



13 คู่มือการให้บริการของส�านัก 

14 จัดพิมพ์ซองนัดประชุม 

15 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักภำษำต่ำงประเทศ

จัดพิมพ์คู่มือประกอบการอบรมภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส 

ที่มีภาพสีประกอบ (เลเซอร์สี)



2 วารสารเผยแพร่รอบรู้อาเซียน 

3 คู่มือการให้บริการส�านัก 

4 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

1

ส�ำนักกำรต่ำงประเทศ

หนังสือเผยแพร่ รวมค�าศัพท์รัฐสภา รัฐธรรมนูญ ที่

เกีย่วข้องกบัวงงานรัฐสภา ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

(กรณีจัดพิมพ์ด้วยออฟเซต)



2 หนั งสื อ เผยแพร ่  ข ้ อบั ง คับการประชุมวุฒิ สภา 

ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (กรณีจัดพิมพ์ด้วย

ออฟเซต)



3 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับภาษา

องักฤษ

(กรณีจัดพิมพ์ด้วยออฟเซต)

หมำยเหตุ เอกสาร ข้อ 1 จัดพิมพ์ด้วยวิธีเลเซอร์สี/

วิธีอื่น จ�านวนน้อยกว่า 300 เล่ม





4 คู ่มือการเดินทางอย่างเป็นทางการท้ังในและต่าง

ประเทศ



5 รายงานการศึกษาดูงาน 

6 คู่มือการให้บริการของส�านัก 

7 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักกำรประชุม

จัดพิมพ์สรุปผลงานของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห ่งชาติ สมัยสามัญทั่วไป สมัยสามัญ

นติบิญัญตั ิสมยัวสิามญั เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิกฯ



2 จัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานในการประชุมของสมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



3 จัดพิมพ์ท�าเนียบผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

4 จัดพิมพ์โปสเตอร์ แผ่นพับ แผนผังท่ีนั่งภายในห้อง

ประชุม



5 คู่มือการให้บริการส�านัก 

6 จัดพิมพ์ซองนัดประชุม 

7 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักก�ำกับและตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อท�าหน้าที่

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ บุคคลที่เห็นสมควร

ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อที่ประชุม

วุฒิสภา (รำยงำนเปิดเผย)
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

2 เอกสารประกอบการพิจารณา รายงานผลการปฏิบัติ

งานสรุปผลงานระจ�าปี เสนอรายงานต่อที่ประชุม



3 จัดพิมพ์กระดาษส�าหรับพิมพ์รายงานเอกสารลับ 

4 จัดพิมพ์กระดาษส�าหรับปิดทับข้อมูลเอกสารลับ 

(ตัวอักษรสีน�้าเงิน)



5 จัดพิมพ์กระดาษส�าหรับพิมพ์รายงานเอกสารลับ

(ตัวอกัษรสแีดง)



6 จัดพิมพ์ซองนัดประชุม 

7 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักวิชำกำร

จัดพิมพ์เอกสารโครงการวิจัย (จัดพิมพ์ 1,000 เล่ม)

โดยจัดพิมพ์ด้วยวิธีออฟเซตสี่สี โดยปกเคลือบด้าน/ยูวี

เฉพาะจดุ



2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับภาษาไทย) 

4 จัดพิมพ์บทความทางวิชาการ เรื่องต่าง ๆ 

5 จัดพิมพ์เอกสารประกอบญัตติ 

6 จัดพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา 

7 จัดพิมพ์ข ้อมูลเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิก

สภานิติบัญญัติ



8 จัดพิมพ์ซองประชุม 

9 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ

รายงานผลการด�าเนินงานโครงการ สนช.พบประชาชน 

2 คู่มือการเดินทางโครงการ สนช.พบประชาชน 

3 สรุปผลงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

4 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 

1

ส�ำนักกำรพิมพ์

รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(เสนอเลขาฯ/ที่ปรึกษา)



2 คู่มือการปฏิบัติงานของส�านัก 

3 งานอื่น ๆ ตามภารกิจของส�านัก 
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ล�ำดับ เรื่อง
เลขำธิกำร

วุฒิสภำ

ที่ปรึกษำ / รอง

เลขำธิกำรวุฒิสภำ

ผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนัก

1

กำรให้บริกำรส�ำนักอื่น ๆ

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง ท่ีต้องจัดจ้างเอกชน

ด�าเนนิการ เช่น ท�าเพลท เคลอืบด้าน ยวูเีฉพาะจดุ งานป๊ัมทอง 

การปั๊มสันปก ซึ่งส�านักการพิมพ์ไม่สามารถด�าเนินการได้

      - วงเงินขออนุมัติ จ�านวนเงิน มากกว่า 30,000 บาท



2 จัดพิมพ์แผ่นพับเร่งด่วน เช่น การพิมพ์เลเซอร์สี 

3 จัดพิมพ์โปสเตอร์เผยแพร่ 

4 จัดพิมพ์แผ่นพับเผยแพร่ พิมพ์ออฟเซตสี่สี ตามภารกิจของ

ส�านักต่าง  ๆ



5 การออกแบบป้ายโปสเตอร์ ไวนิล 

6 การจัดพิมพ์เอกสารที่ใช้ในห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

7 เอกสารชี้แจงงบประมาณของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

8 การจัดพิมพ์ซองขนาดต่าง ๆ 

9 การจัดพิมพ์กระดาษครุฑ 

10 การจัดพิมพ์กระดาษปกปิดทับข้อมูลเอกสารลับ ลับมาก 

11 เห็นชอบการประมาณการค ่าใช ้จ ่ายจัดพิมพ์รายงาน 

การประชุมของวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมัยสามัญ

ทั่วไป (ของกลุ่มงานบรรณาธิการฯ ส�านักการพิมพ์)



12 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่ต ้องจัดจ้างเอกชน

ด�าเนินการ เช่น ท�าเพลท เคลือบด้าน ยูวีเฉพาะจุด งานปั๊ม

ทอง ตีสัน ซึ่งส�านักการพิมพ์ไม่สามารถด�าเนินการได้

      - วงเงินขออนุมัติจ�านวนเงิน 1 – 30,000 บาท
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รำคำต้นทุนวัสดุกำรพิมพ์

 เพ่ือให้การประมาณการค่าใช้จ่ายการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของส�านักการพิมพ์มีมาตรฐาน

ในการประมาณการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งกลุ่มงาน

บริการพัสดุสิ่งพิมพ์และคลังสิ่งพิมพ์ ที่รับผิดชอบได้จัดท�าตารางต้นทุนวัสดุการพิมพ์ที่ใช้ใน

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อน�ามาประกอบการจัดท�าประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

โดยราคาต้นทุนในแต่ละรายการประกอบด้วย

  1. ราคาต้นทุนกระดาษส�าหรับพิมพ์ปกและเนื้อในชนิดต่าง ๆ 

  2. ราคาต้นทุนวัสดุการพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องอัดส�าเนาและถ่ายเอกสาร

  3. ราคาต้นทุนการจัดพิมพ์เลเซอร์สี

  4. ราคาต้นทุนการจัดท�ารูปเล่มหนังสือ

  5. ราคาต้นทุนค่าจ้างเอกชนด�าเนินการ ประกอบด้วย

   5.1 ราคาต้นทุนค่าจ้างท�าเพลท

    5.1.1 ราคาต้นทุนค่าจ้างท�าเพลงกรณีทั่วไป

    5.1.2 ราคาต้นทุนค่าจ้างท�าเพลทเฉพาะวารสารจุลนิติ

   5.2 การเคลือบปกหนังสือ

    5.2.1 ราคาต้นทุนการเคลือบยูวี

    5.2.2 ราคาต้นทุนการเคลือบด้านและยูวีเฉพาะปกหนังสือ 

 ซึ่งราคาต้นทุนวัสดุการพิมพ์ตามตารางดังที่จะกล่าวในหน้าถัดไปเป็นราคาต้นทุน

ปัจจุบันของรายการวัสดุการพิมพ์ที่ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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1. ตำรำงรำคำต้นทุนวัสดุกำรพิมพ์ที่ใช้ในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561)

ล�ำดับ ชนิด

กระดำษ

ชนิด

แกรม

ขนำด รำคำ รีม/แผ่น/

บำท

ลักษณะงำนพิมพ์

1 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

115

แกรม

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,178.89

2.36

0.59

0.30

ส�าหรับพิมพ์งาน

เนื้อในสี่สีด้วย

เครื่องออฟเซต 

เช่น รายงาน

พิจารณาศึกษาฯ 

เอกสารเผยแพร่ 

แผ่นพับ และการ

พิมพ์เลเซอร์สี

2 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

115

แกรม

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,232.64

2.47

0.62

0.31

ส�าหรับพิมพ์งาน

เนื้อในสี่สีด้วย

เครื่องออฟเซต 

เช่น รายงาน

พิจารณาศึกษาฯ 

เอกสารเผยแพร่ 

แผ่นพับ และ

การพิมพ์เลเซอร์สี

3 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

  

  

120

แกรม

25 x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,127.64

2.26

0.57

0.28

ส�าหรับพิมพ์งาน

เนื้อในสี่สีด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟ

เซต โดยจัดพิมพ์

เฉพาะวารสารจุล

นิติ เท่านั้น และ

การพิมพ์เลเซอร์สี 

เช่น วารสารรอบรู้

อาเซียน และ

บทความทาง

วิชาการ
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ล�ำดับ ชนิด

กระดำษ

ชนิด

แกรม

ขนำด รำคำ รีม/แผ่น/

บำท

ลักษณะงำนพิมพ์

4 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

120

แกรม

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,193.05

2.39

0.60

0.30

ส�าหรับพิมพ์งาน

เนื้อในสี่สีด้วย

เครือ่งพมิพ์ออฟเซต 

โดยจัดพิมพ์เฉพาะ

วารสารจุลนิติ 

เท่านั้น และการ

พิมพ์เลเซอร์สี เช่น 

วารสารรอบรู้

อาเซียน และ

บทความทาง

วิชาการ

5 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

  

  

157

แกรม

25 x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,640.31

3.28

0.82

0.41

ส�าหรับพิมพ์ปกสี่สี

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซตและ

ส�าหรับเครื่องพิมพ์

เลเซอร์สี

6 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

  

  

157

แกรม

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

36 นิ้ว x 25 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,561.13

3.12

0.78

0.39

ส�าหรับพิมพ์ปกสี่สี

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซตและ

ส�าหรับเครื่องพิมพ์

เลเซอร์สี

7 กระดาษ

อาร์ตด้าน 

  

  

160

แกรม

25 x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

1,888.50

3.78

0.95

0.47

ส�าหรับพิมพ์ปกสี่สี

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซต เช่น ปก

รายงานพิจารณา

ศึกษา และการ

พิมพ์เลเซอร์สี เช่น

การพิมพ์ปกทั่วไป 

และการพิมพ์

โปสเตอร์
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ล�ำดับ ชนิด

กระดำษ

ชนิด

แกรม

ขนำด รำคำ รีม/แผ่น/

บำท

ลักษณะงำนพิมพ์

8 กระดาษ

อาร์ตการ์ด 

230

แกรม

25 x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

รีมละ

แผ่นละ

3,143.66

6.26

ส�าหรับพิมพ์ปก

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซตสี่สี เช่น 

รายงานการ

พิจารณาศึกษางบ

ประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี (วางปก

เดี่ยว)

9 กระดาษ

อาร์ตการ์ด 

230

แกรม

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

4,779.00

9.56

1.91

0.87

ส�าหรับพิมพ์ปก

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซต งานพิมพ์

สี่สี เช่น วารสาร 

จุลนิติ หนังสือ

กฐินพระราชทาน 

สรปุผลงานประจ�าปี 

ปกหนังสือที่ต้อง

เคลือบด้สนและ

เคลือบยวูเีฉพาะจดุ

10 กระดาษ

อาร์ตการ์ด 

250

แกรม

25 x 36 นิ้ว

25 นิ้ว x 36 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

4,504.32

9.01

2.25

1.13

ส�าหรับพิมพ์ปก

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซต เช่น 

หนังสือสรุปผล

งานที่มีสันความ

หนามากกว่า 3 นิว้

11 กระดาษ

อาร์ตการ์ด 

250

แกรม

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

5,063.24

10.13

2.03

0.92

ส�าหรับพิมพ์ปก

ด้วยเครื่องพิมพ์

ออฟเซต เช่น 

หนังสือสรุปผล

งานที่มีสันความ

หนามากกว่า 3 นิว้
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ล�ำดับ ชนิด

กระดำษ

ชนิด

แกรม

ขนำด รำคำ รีม/แผ่น/

บำท

ลักษณะงำนพิมพ์

12 กระดาษ

การ์ดสีขาว

150 

แกรม

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

ขนาด A3

ขนาด A4

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

2,900.00

5.80

1.16

0.53

ส�าหรับพิมพ์

เลเซอร์สีและ

การอัดส�าเนา เช่น 

บัญชีลงชื่อของ

สมาชิกฯ ตาราง

เปรียบเทียบการ

พิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติฯ

13 กระดาษ

ปอนด์นอก

80

แกรม

24 นิ้ว X 35 นิ้ว

24 นิ้ว X 35 นิ้ว

ขนาด A3

รีมละ

แผ่นละ

แผ่นละ

แผ่นละ

927.69

1.86

0.47

ส�าหรบัพมิพ์ออฟ

เซต 1-2 สี

รูปเล่มขนาด A4 

พิมพ์เลเซอร์สี เช่น 

ตารางเปรียบ

เทียบการพิจารณา

ร่างพระราช

บัญญัติฯ

14 กระดาษ

ปอนด์นอก

80

แกรม

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

31 นิ้ว x 43 นิ้ว

รีมละ

แผ่นละ

1,472.32

2.95

ส�าหรับพิมพ์งาน

เนื้อในด้วย

เครื่องพิมพ์ออฟ

เซตพิมพ์ 1-2 สี 

รูปเล่มขนาดพิเศษ 

เช่น หนังสือ

รัฐธรรมนูญฯ

15 กระดาษ

ปอนด์นอก

(กระดาษ

ช็อตเกณฑ์)

80

แกรม

35 นิ้ว x 24 นิ้ว รีมละ 788.72 ส�าหรับพิมพ์ออฟ

เซต 1 สีส�าหรับ

กระดาษส�าหรับ

พิมพ์รายงาน

เอกสารลับเท่านั้น
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ล�ำดับ ชนิด

กระดำษ

ชนิด

แกรม

ขนำด รำคำ รีม/แผ่น/

บำท

ลักษณะงำนพิมพ์

16 กระดาษ

ถนอม

สายตา 

(Green 

Read)

75 

แกรม

24 นิ้ว X 35 นิ้ว

24 นิ้ว X 35 นิ้ว

รีมละ

แผ่นละ

836.74

1.68

ส�าหรับพิมพ์ออฟ

เซต 1 สี เช่น 

หนังสือเผยแพร่ 

ชุดความรู้ 

“สถาบันพระมหา

กษัตริย์ไทย”

17 กระดาษ

ปอนด์ปกสี

ต่าง ๆ

120 

แกรม

ขนาด A4 รีมละ

แผ่นละ

251.45

0.50

ส�าหรับพิมพ์

เลเซอร์สี การอัด

ส�าเนา และ

การถ่ายเอกสาร 

เป็นปกรายงาน

เรือ่งต่าง ๆ

18 กระดาษ

แบงค์สี

80 

แกรม

ขนาด A4 รีมละ

แผ่นละ

128.40

0.26

ส�าหรับพิมพ์

เลเซอร์สี การอัด

ส�าเนา และ

การถ่ายเอกสาร 

ภาคผนวก

แทรกในรายงานฯ

19 กระดาษไข

เกทเวย์

90 

แกรม

23.3 ซม. X 

33.1 ซม.

ห่อละ 

250 

แผ่น

แผ่นละ

4,815.00

19.26

ใช้แทรกในหนังสือ 

รองปกปิดทับ

ภาพของ

พระมหากษัตริย์

20 กระดาษ

ถ่าย

เอกสาร

ชนิดพิเศษ

80

แกรม

ขนาด A4 รีมละ

แผ่นละ

83.46

0.17

เพื่อใช้กับเครื่อง

อัดส�าเนาเครื่อง

ถ่ายเอกสาร และ

พิมพ์เลเซอร์สี

21 กระดาษ

ก๊อซซี่   

-     ขนาด A4 แผ่นละ 10.00 จัดพิมพ์ภาพสี

กิจกรรมของ

สมาชิก/ประธานฯ
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2. วัสดุกำรพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องอัดส�ำเนำและถ่ำยเอกสำร

ล�ำดับ
วัสดุ

กำรพิมพ์
รำคำ ขนำด รำคำ บำท ลักษณะงำนพิมพ์

1 มาสเตอร์ท�า

ต้นฉบับ

1,712 บาท A4 แผ่นละ 15.00 การอดัส�าเนา เช่น 

ร่างพระราชบัญญัติ

เอกสารประกอบฯ 

ถ่ายเอกสารประกอบ

การประชุมฯ

2 หมึกอัด

ส�าเนา

600 บาท A4

A3

แผ่นละ

แผ่นละ

0.06

0.12

3 ผงหมึกถ่าย

เอกสาร

A4 แผ่นละ 0.16

3. หมึกพิมพ์เลเซอร์สี

ล�ำดับ
วัสดุ

กำรพิมพ์
ขนำด รำคำ บำท ลักษณะงำนพิมพ์

1 พิมพ์เลเซอร์สี A3 แผ่นละ 10.00 การพิมพ์เลเซอร์ปกรายงาน

พิจารณาศึกษาฯ โปสเตอร์

เผยแพร ่  ปกคู ่ มือประกอบ

การเดินทาง

2 พิมพ์เลเซอร์สี A4 แผ่นละ 4.00 การพิมพ์เนื้อในของรายงาน 

ภาพสีประกอบ กราฟ แผนที่ 

ภาพกิจกรรม การศึกษาดูงาน 

คู่มือประกอบการเดินทาง

4.หมึกพิมพ์ออฟเซต

ล�ำดับ
วัสดุ

กำรพิมพ์
รำคำ บำท ลักษณะงำนพิมพ์

1 หมึกพิมพ์ออฟเซต กระป๋องละ 300.00 จลุนติ ิรายงานพิจารณาศึกษาฯ 

เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ
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5.รำคำต้นทุนกำรจัดท�ำรูปเล่มหนังสือ

ล�ำดับ ลักษณะกำรจัดท�ำรูปเล่ม รำคำ บำท หมำยเหตุ

1 ไสกาว เล่มละ 1.00 ลักษณะรูปเล่มขนาดใหญ่

ความหนามากกว่า 1 นิว้ขึน้ไป

ราคาต้นทุนเล่มละ 4 บาท
2 เย็บเล่มติดสัน เล่มละ 2.00

3 เย็บข้าง เล่มละ 0.50

4 เย็บมุงหลังคา เล่มละ 0.50

5 เย็บมุม ชุดละ 0.25

6. รำคำต้นทุนจ้ำงเอกชนด�ำเนินกำร

 6.1 รำคำต้นทุนค่ำจ้ำงท�ำเพลท

  6.1.1 กรณีทั่วไป

ล�ำดับ ค่ำจ้ำงท�ำเพลท จ�ำนวน ขนำด
รำคำรวม 

Vat 7 %
ลักษณะงำนพิมพ์

1 ค่าจ้างท�าเพลท 

5 สี

1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 2,461.00 พิมพ์ออฟเซตห้าสี/

พิเศษ

2 ค่าจ้างท�าเพลท 

4 สี

1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 1,926.00 พิมพ์ออฟเซตสี่สี

ค่าจ้างท�าเพลท 

4 สี (ไม่ปรู๊ฟ)

1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 1,498.00 พิมพ์ออฟเซตสี่สี

3 ค่าจ้างท�าเพลท 

2 สี

1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 1,284.00 พิมพ์ออฟเซตสองสี

4 ค่าจ้างท�าเพลท 

1 สี

1 แผ่น ขนาดตัด 4 แผ่นละ 749.00 พมิพ์ออฟเซตหนึง่สี

ค่าจ้างท�าเพลท 

1 สี (ไม่ปรู๊ฟ)

1 แผ่น ขนาดตัด 4 แผ่นละ 428.00 พมิพ์ออฟเซตหนึง่สี

5 ค่าจ้างท�าเพลท 

1 สี

1 แผ่น ขนาดตัด 

11

แผ่นละ 330.00 พมิพ์ออฟเซตหนึง่สี
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  6.1.2 กรณีค่ำจ้ำงท�ำเพลทเฉพำะวำรสำรจุลนิติ

ล�ำดับ ค่ำจ้ำงท�ำเพลท จ�ำนวน ขนำด รำคำรวม Vat 7 %
ลักษณะงำน

พิมพ์

1 ค่าจ้างท�าเพลท 4 สี 1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 1,926.00 พิมพ์ออฟเซตสี่สี

2 ค่าจ้างท�าเพลท 2 สี 1 ชุด ขนาดตัด 4 ชุดละ 1,498.00 พิมพ ์ ออฟเซต

สองสี

3 ค่าจ้างท�าเพลท 1 สี 

(ปรู๊ฟ 2 สี) 

1 แผ่น ขนาดตัด 4 แผ่นละ 910.00 พิมพ ์ ออฟเซต

หนึง่สี

4 ค่าจ้างท�าเพลทร่วม 1 แผ่น ขนาดตัด 4 แผ่นละ 428.00 พิมพ ์ ออฟเซต

หนึ่งสีและพิมพ์

สองสี

 6.2 กำรปั๊มเค ปั๊มเส้นพับ และเคลือบปกหนังสือ

  6.2.1 กำรเคลือบด้ำนและยวูีเฉพำะจุกปกหนังสือ

   ต้องค�านวณค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ประกอบด้วย

   1. ค�านวณค่าใช้จ่ายแบบเหมา การเคลือบเฉพาะจุด

   2. ค�านวณค่าใช้จ่ายแบบเหมา การเคลือบด้าน

   3. ค่าจ้างท�าฟิล์มแม่แบบ

   ตวัอย่าง 

   หนังสือเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุด เช่น วารสารจุลนิติ หนังสือกฐิน

พระราชทานในนามของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  6.2.2 กำรปั๊มเส้นพับ และปั๊มเค

   ต้องค�านวณค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ประกอบด้วย

   1. ค่าจ้างท�าฟิลม์แม่แบบ

   2. ค่าจ้างปั๊ม

   3. ค่าแม่แบบปั๊มฯ
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ล�ำดับ ประเภท
ขนำดพื้นที่ของ

กระดำษปก
จ�ำนวนผลิต รำคำต่อแผ่น

1 เคลือบยูวี

เฉพาะจุด

ค�านวณจากขนาด

ของกระดาษปก

ขนาดของปกตั้งแต่ 

20x28  นิ้ว พื้นที่ไม่

เกิน 150 ตารางนิ้ว

1-1,000 แผ่น

1,001-1,500 แผ่น

1,501-2,000 แผ่น

เหมา 4,000 บาท

เหมา 4,500 บาท

แผ่นละ 3 บาท

2 เคลือบด้าน ค�านวณจากขนาด

ของกระดาษปก

ขนาดของปก 20x28  

นิว้

1-300 แผ่น

301 แผ่นขึ้นไป

1.20 บาท

2.52 บาท

3 เคลือบยูวี ค�านวณจากขนาด

ของกระดาษปก

ขนาด 20x28  นิว้

1-500 แผ่น

501-10,000 แผ่น

(ยอดเหมาขั้นต�่า) 300 

บาท

0.56 บาท

4 ค่าจ้างท�า

ฟิล์มแม่แบบ

ค่าฟิล์มท�าแม่แบบ 

(กรณีวาง 1 ปก)

1 แผ่น 428 บาท

5 ค่าจ้างท�า

ฟิล์มแม่แบบ

ค่าฟิล์มท�าแม่แบบ 

(กรณีวาง 2 ปก)

1 แผ่น 750 บาท

6 ค่าจ้างปั๊ม

เส้นพับปก 

และแม่แบบ

ปั๊มเส้นพับ

รูปเล่ม A4 

(ราคาโดยประมาณ)

1-500 แผ่น

501-1,000 แผ่น

1,001-2,000 แผ่น

1,500 บาท

2,000 บาท

3,000 บาท

7 - ปั๊มเคเงิน, 

ทอง, สีต่าง ๆ

- ค่าแม่แบบ

ป๊ัมเค

พื้นที่ปั๊มไม่เกิน 

5 นิ้ว x 7 นิ้ว

300 แผ่น

301 แผ่นขึ้นไป

(ยอดเหมาขั้นต�่ารวม

แม่แบบป๊ัมเค)

1,000 บาท

4 บาท

1,000 บาท
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หลักกำรวิเครำะห์งำนและค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย 

 งำนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (เร่งด่วน)

  - งานราชการประจ�า ผู้อ�านวยการส�านักการพิมพ์ พิจารณาอนุมัติฯ

“จัดพิมพ์คู่มือเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ ของคณะกรรมำธิกำรฯ”

 โดยจัดพมิพ์ด้วยวิธเีลเซอร์สี ผลติตำมควำมต้องกำรของคณะกรรมำธกิำรฯ รปูเล่มขนำด A6

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 1. ตรวจสอบต้นฉบับ

 2. นับหน้าของต้นฉบับทั้งหมด

 3. ค�านวณค่าใช้จ่ายและจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติ

  4. เมื่ออนุมัติแล้วส�าเนาแจกจ่ายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

 วิธีกำรคิดค�ำนวณ เช่น คู่มือเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของคณะกรรมาธิการฯ

 ต้นฉบับ 51 หน้า (ปก 1 หน้า เนื้อใน 50 หน้า จัดพิมพ์จ�านวน 25 เล่ม)

  - ปกเลเซอร์ เอ 3     1 x 35 แผ่น (เผื่อเสีย 15 แผ่น)

  - เนื้อในเลเซอร์ เอ 4     7 x 27 เล่ม (เผื่อเสีย 2 เล่ม)

ตัวอย่าง 

รูปเล่ม ขนา
ดA6 

คู่มือเดินทาง

}
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วิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ รำคำค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนวัสดุกำรพิมพ์

1. กระดาษนิวเอท 160 แกรม 

ขนาด A3

2. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 

ขนาด A4

3. หมึกเลเซอร์สี A3

4. หมึกเลเซอร์สี A4

5. จัดท�ารูปเล่ม ไสกาว

จ�านวน 35 แผ่น x 1.08 บาท   

จ�านวน 189 แผ่น x 0.19 บาท 

จ�านวน 35 แผ่น x 10.00 บาท 

จ�านวน 378 แผ่น x 4.00 บาท 

จ�านวน 25 เล่ม x 1.00 บาท    

 37.80 บาท

35.91 บาท

 350.00 บาท

1,512.00 บาท

 25.00 บาท

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น                                                                                         1,960.71 บำท

ที่มำและวิธีกำรค�ำนวณ

ต้องค�านวณเนื้อในเป็นขนาดเอ 4 เพื่อลงรายละเอียดในระบบทะเบียนรับงานพิมพ์

  1. กระดาษนิวเอท 160 แกรม เอ 3 จ�านวน 35 แผ่น x ราคา 1.08 บาท

  (จ�านวนงาน 25 แผ่น + เผื่อเสีย 10 แผ่น)

  2. การคิดกระดาษส�าหรับพิมพ์เนื้อ โดยต้นฉบับ 50 หน้า

  (ต้นฉบับ 50 หาร 8 = 7 ตั้ง x 27 เล่ม) เผื่อเสีย 2 เล่ม

  3. หมึกเลเซอร์สี เอ 3 (ยอดผลิต + เผื่อเสีย 10 แผ่น x ราคาแผ่นละ 10 บาท)

  พิมพ์เลเซอร์ เอ 3 25+10 = 35 แผ่น

  หมายเหต ุปก ต้องเผือ่จ�านวน 10 แผ่น เนือ่งจากส�าหรบัทดลองตัง้เครือ่งเพือ่ไสกาว

  4. หมึกเลเซอร์สี เอ 4 (ยอดผลิต + เผื่อเสีย 2 เล่ม x ราคาแผ่นละ 4 บาท)

  พิมพ์เลเซอร์ (7 ตั้ง x 2 x 27 เล่ม = 378 แผ่น x 4 บาท)

  5. การจัดท�ารูปเล่มไสกาว 25 เล่ม x 1 บาท
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หลักกำรวิเครำะห์งำนและค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
“กรณงีำนทีต้่องเสนอเลขำธกิำรอนมุตั ิ(ท่ีปรกึษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ปฏบัิติรำชกำรแทน)

กำรจัดพิมพ์รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 

ซึ่งคณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้วโดยจัดพิมพ์ เรื่องละไม่เกิน 600 เล่ม 

(หรือตำมภำรกิจของคณะกรรมำธิกำร) รูปเล่มขนำด A4”

ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 1. ตรวจสอบต้นฉบับ

 2. กรณีเร่งด่วน กลุ่มงานบริหารฯ จะตรวจต้นฉบับ และจดบันทกึเขยีนรายละเอยีดในแบบ

ฟอร์มขอใช้บริการโดยจัดท�าบันทึกอัดส�าเนาเดี่ยว/คู่ และยอดผลิตเผื่อเสียไว้แล้ว

 3. ค�านวณค่าใช้จ่ายและจัดพิมพ์บันทึกขออนมัุตพิร้อมแนบตวัอย่างรูปเล่มทีเ่สรจ็เรยีบร้อย

แล้ว 1 เล่มหรือ แนบต้นฉบับของงาน 1 ชุด

 4. เมื่ออนุมัติแล้วส�าเนาแจกจ่ายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง 

รูปเล่ม ขนา
ดA4

งานเร่งด่วนต้องบรรจุลงระเบียบวาระฯ
รายงานการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.
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 วิธีกำรคิดค�ำนวณ เช่น การจัดพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ต้นฉบับ 32 หน้า (ปก 1 หน้า เนื้อใน 31 หน้า จัดพิมพ์จ�านวน 350 เล่ม)

      - ปก 1    โดยกระดาษส�าหรบัพมิพ์ปก ใช้ปกทีพ่มิพ์ออฟเซตส่ีสีไว้แล้ว

      - อัดส�าเนา เดี่ยว 5 ยอดพิมพ์ 350 + เผื่อเสีย 10 รวมผลิต 360 เล่ม

      - อัดส�าเนาคู่ 13 

วิเครำะห์วัสดุกำรพิมพ์ รำคำค่ำใช้จ่ำยต้นทุนวัสดุกำรพิมพ์

1. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 

ขนาด เอ 4

2. หมึกอัดส�าเนา

3. มาสเตอร์จัดท�าต้นฉบับ

4. จัดท�ารูปเล่ม 

เย็บข้าง 370 เล่ม

จ�านวน   6,480   แผ่น x  0.17  บาท       

จ�านวน   11,520 แผ่น x  0.06  บาท       

จ�านวน         32   แผ่น x  15.00 บาท     

จ�านวน        350    เล่ม  x   0.50 บาท       

 1,101.60 บาท

 691.20 บาท

 480.00 บาท

  172.00 บาท

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น                                                                                             2,447.80 บำท

ที่มำและวิธีกำรค�ำนวณ

  1. การคิดกระดาษส�าหรับพิมพ์เนื้อ โดย ต้นฉบับ 32 หน้า

  อัดส�าเนาเดี่ยว 5 ตั้ง + อัดส�าเนา หน้า/หลัง (คู่) 13 ตั้ง รวม 18 ตั้ง x 360 เล่ม

  2. หมึกอัดส�าเนา ต้นฉบับ x ยอดผลิต + เผื่อเสีย 10 แผ่น x ราคาหมึก

  (32 หน้า x 360 แผ่น = 11,520 แผ่น x 0.06 บาท)

  3. มาสเตอร์จัดท�าต้นฉบับ ต้นฉบับ x ราคามาสเตอร์ (32 หน้า x 15 บาท)

  4. การจัดท�ารูปเล่ม เย็บข้าง ยอดผลิต x ราคาเย็บข้าง (350 เล่ม X 0.50 บาท)

}
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หลักกำรวิเครำะห์งำนและค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
“งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานมีระยะเวลาผลิต”

“กรณีงำนท่ีต้องเสนอเลขำธกิำรอนุมัติ (ทีป่รกึษำด้ำนระบบงำนนติิบัญญัติปฏบัิติรำชกำรแทน)

จัดพิมพ์พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พ.ศ. 2560

โดยจัดพิมพ์ปกด้วยวิธีออฟเซตสี่สี เนื้อในอัดส�ำเนำ รูปเล่มขนำดA4”

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 1. ตรวจสอบต้นฉบับ

 2. นับหน้าของต้นฉบับทั้งหมด / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. ค�านวณค่าใช้จ่ายและจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติ

 4. เมื่ออนุมัติแล้วส�าเนาแจกจ่ายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง 

รูปเล่ม ขนา
ดA4

งานที่มีระยะเวลาในการผลิต
พระราชบัญญัติที่ประกาศราชกิจจา
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 วิธีกำรคิดค�ำนวณ

 ต้นฉบับ 363 หน้า (ปก 1 หน้า เนื้อใน 362 หน้า จัดพิมพ์จ�านวน 400 เล่ม

  - ปกพิมพ์ออฟเซตสี่สีวางเดี่ยว

   - ปกพิมพ์ออฟเซตวางเดี่ยว x 400 แผ่น (พิมพ์สี่สีเผื่อเสีย 200 แผ่น)

   - เนื้อในอัดส�าเนา เดี่ยว 8 ตั้ง 

   - เนือ้ในอัดส�าเนา กระดาษแบงค์ส ี2 ตัง้  x 420 แผ่น (เผ่ือเสยี 20 แผ่น)

  - เนื้อในอัดส�าเนา คู่ 176 ตั้ง

 *ความหนาของหนงัสือ รวม 186 แผ่น หรอืสนัหนงัสอืเกิน 1.5 ซ.ม. ปกจงึต้องวางเดีย่ว *

ค่ำจ้ำงเอกชนด�ำเนินกำรและรำคำวัสดุประกอบด้วย

ค่ำจ้ำงเอกชนประกอบด้วย

1. ค่าจ้างท�าเพลทสี่สี จ�านวน 1  ชุด x 1,926.00 บาท  1,926.00 บาท

วัสดุกำรพิมพ์ประกอบด้วย

1. กระดาษ 230 แกรม 31” x 43”

2. กระดาษแบงค์สี

3. กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 

ขนาดเอ4

4. หมึกอัดส�าเนา

5. มาสเตอร์ท�าต้นฉบับ

6. หมึกออฟเซต (เหมา)

7. จัดท�ารูปเล่ม ไสกาว

จ�านวน 0.30 รีม x 4,779.00 บาท   

จ�านวน 840 แผ่น x  0.26 บาท       

จ�านวน 77, 280 แผ่น x 0.17 แผ่น   

จ�านวน 152,040 แผ่น x 0.06 บาท  

จ�านวน 362 แผ่น x 15.00 บาท     

                                                

จ�านวน 400 เล่ม x 1.00 บาท         

 1,433.70 บาท

 218.40 บาท

13,137.60 บาท

 9,122.40 บาท

 5,430.00 บาท 

300.00 บาท

 400.00 บาท

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น                                                                                      31,968.10 บำท

}
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หลักกำรวิเครำะห์งำนและค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานมีระยะเวลาผลิต

“กรณงีำนทีต้่องเสนอเลขำธกิำรอนมุตั ิ(ท่ีปรกึษำด้ำนระบบงำนนิติบัญญัติ ปฏบัิติรำชกำรแทน)

จัดพิมพ์หนังสือวำรสำร “จุลนิติ” ประจ�ำเดือน 2 เดือน พิมพ์ 1 ครั้ง

โดยจัดพมิพ์ปกด้วยวธิอีอฟเซตสีส่ ีเคลอืบด้ำนแบะยูวเีฉพำะจดุ 

เน้ือในพมิพ์ส่ีส/ีสองส/ีหนึง่ส ีขนำดเอสี”่

ลักษณะงานพิเศษ นายช่างศิลป์ เป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและจัดท�าต้นฉบับ 

และจัดท�าดัมมี่ต้นฉบับ

 ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน

 1. ตรวจสอบตารางดัมมี่ที่จัดท�าโดย กลุ่มงานบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์

 2. ตรวจนบัเพลทสีส่ ีสองส ีหนึง่สี และประสานงานกบันายช่างศิลป์ หากยกเพลทไม่ถกูต้อง

 3. ค�านวณค่าใช้จ่ายและจัดพิมพ์บันทึกขออนุมัติ

 4. เมื่ออนุมัติแล้ว ส�าเนาแจกจ่ายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง 
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 วิธีกำรคิดค�ำนวณ

 ต้นฉบับ 193 หน้า (ปก 1 หน้า เนื้อใน 192 หน้า จัดพิมพ์จ�านวน 1,000 เล่ม)

ค�ำสั่งพิเศษ ปกพิมพ์ออฟเซตสี่สี (เคลือบด้ำนยูวีเฉพำะจุด) 

เนื้อในจัดพิมพ์ออฟเซตสี่สี / สองสี / หนึ่งสี

 - ปกพิมพ์ออฟเซตสี่สี วางเดี่ยว สี่สี 1 ชุด   = เพลทสี่สี จ�านวน 1 ชุด 

 - เนื้อในสี่สี ต้นฉบับ 48 หน้า   = เพลทสี่สี จ�านวน 12 ชุด

 - เนื้อในสองสี ต้นฉบับ 40 หน้า  = เพลทสองสี จ�านวน 10 ชุด

 - เนื้อในหนึ่งสี พิมพ์สองสี ต้นฉบับ 104 หน้า = เพลทด�า จ�านวน 26 แผ่น

       = เพลทร่วม จ�านวน 2 แผ่น

ค่ำจ้ำงเอกชนด�ำเนินกำรและรำคำ วัสดุประกอบด้วย

ค่ำจ้ำงเอกชนประกอบด้วย

1. ค่าจ้างท�าเพลท สี่สี 

พร้อมปรู๊ฟสี่สี

2. ค่าจ้างท�าเพลท สองสี 

พร้อมปรู๊ฟสองสี

3. ค่าจ้างท�าเพลท หนึ่งสี 

พร้อมปรู๊ฟสองสี

4. ค่าจ้างท�าเพลท หนึ่งสี 

(เพลทร่วม)

5. ค่าท�าฟิล์มท�าแม่แบบ

6. ค่าจ้างเคลือบด้าน

จ�านวน 13  ชุด x 1,926.00 บาท      

จ�านวน 10  ชุด x 1,498.00 บาท      

จ�านวน 26  แผ่น x 910.00 บาท       

จ�านวน 2  แผ่น x 428.00 บาท         

จ�านวน 1,000 แผ่น                        

จ�านวน 1  แผ่น x 535.00 บาท

25,038.00 บาท

 14,980.00 บาท

23,660.00 บาท

 856.00 บาท

 4,000.00 บาท

 535.00 บาท

วัสดุกำรพิมพ์ประกอบด้วย

1. กระดาษ 230 แกรม 

31”x43”

2. กระดาษอาร์ตด้าน Promax 

120 แกรม ขนาด 25”x36”

3. หมึกออฟเซต

4. จัดท�ารูปเล่ม ไสกาว

 

จ�านวน 1,100 แผ่น x 2.20 บาท       

จ�านวน 27 รีม แผ่น x 1,445.00 บาท 

                                                 

จ�านวน 1,000 เล่ม x 1.00 บาท        

 2,420.00 บาท

 39,015.00 บาท

2,100.00 บาท

1,000.00 บาท

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น                                                                                           116,471.40 บำท

  - ปกพิมพ์ออฟเซตสี่สี (ปกเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุด) วางเดี่ยว

 - ปกพิมพ์ออฟเซต วางเดี่ยว x 1,200 แผ่น (พิมพ์สี่สี 1,000 แผ่น เผื่อเสีย 250 แผ่น)
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                                           จดัพิมพ ์จุลนิติ  ปีท่ี 14  ฉบบัท่ี 4
                                         ประจาํเดือนกรกฎาคม  - สิงหาคม  2560

เน้ือในส่ีสี เน้ือในสองสี/หน่ึงสี ส่ีสี เน้ือในสองสี/หน่ึงสี
ยกเตม็ ยกเตม็ กลบัในตวั กลบัในตวั

ยกท่ี 2/1 - 2/2 ยกท่ี 1/1 - 1/2
ยกท่ี 3/1 - 3/2 ยกที 6/1 - 6/2
ยกท่ี 4/1 - 4/2 ยกที 7/1 - 7/2
ยกที 5/1 - 5/2 ยกท่ี 8/1 - 8/2
ยกท่ี 23/1 - 23/2 ยกท่ี 9/1 - 9/2
ยกท่ี 24/1 - 24/2 ยกท่ี 10/1 - 10/2

ยกท่ี 11/1 - 11/2
ยกท่ี 12/1 - 12/2
ยกท่ี 13/1 - 13/2
ยกท่ี 14/1 - 14/2
ยกท่ี 15/1 - 15/2
ยกท่ี 16/1 - 16/2
ยกท่ี 17/1 - 17/2
ยกท่ี 18/1 - 18/2
ยกท่ี 19/1 - 19/2
ยกท่ี 20/1 - 20/2
ยกท่ี 21/1 - 21/2
ยกท่ี 22/1 - 22/2

6 ยก 18 ยก

ไดรั้บดมัม่ี
จากกลุ่มงานบรรณาธิการฯ
เม่ือวนัท่ี 29  กนัยายน 2560  เวลา  11.00 น.
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ตัวอย่าง 
รูปเล่มการประมาณการค่าใช้จ่าย

ขนาดA4
งานที่มีระยะเวลาการผลิต
รายงานพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการฯ
การจัดท�ตารางดัมมี่
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ปกรายงาน สี

ปกรายงาน สี

ภาพสีคณะกมธ.          ภาพสีคณะกมธ.

ภาพสีคณะกมธ.                 ภาคผนวก
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การประมาณการ

เผื่อเสีย
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งำนพิมพ์ออฟเซต (พิมพ์ 4 สี)

รอบพิมพ์

1-1,000 แผ่น เผื่อเสีย 200 แผ่น

1,001-5,000 แผ่น เผื่อเสีย 250 แผ่น

5,001-10,000 แผ่น เผื่อเสีย 300 แผ่น

10,000 ขึ้นไป แผ่น เผื่อเสีย 400 แผ่น

งำนพิมพ์ออฟเซต (พิมพ์ 1-2 สี)

รอบพิมพ์

1-1,000 แผ่น เผื่อเสีย 100 แผ่น

1,001-5,000 แผ่น เผื่อเสีย 150 แผ่น

5,001-10,000 แผ่น เผื่อเสีย 200 แผ่น

10,000 ขึ้นไป แผ่น เผื่อเสีย 300 แผ่น

งำนพิมพ์เลเซอร์สี ปก

ไสกาวมือ เผื่อเสีย 2 แผ่น

ไสกาวเครื่อง เผื่อเสีย 20 แผ่น

งำนพิมพ์เลเซอร์สี เนื้อใน

1-100 เผื่อเสีย 5 แผ่น

101 ขึ้นไป เผื่อเสีย 10 แผ่น

กรณีเลเซอร์ทั้งเล่ม เผื่อเสีย 2 เล่ม

งำนถ่ำยเอกสำร

ความหนา 1-30 แผ่น เผื่อเสีย 5 เล่ม

ความหนา 30 แผ่น ขึ้นไป เผื่อเสีย 2 เล่ม

งำนอัดส�ำเนำ

งานไสกาว เผื่อเสีย 20 แผ่น

เย็บข้าง/เย็บมุม เผื่อเสีย 10 แผ่น

งานไสกาว เร่งด่วน เผื่อเสีย 10 แผ่น



127

บทที่ ๖
บทสรุป
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     บทสรุป

  การคดิประมาณราคาในการผลิตส่ิงพมิพ์ กรณจีะต้องพมิพ์ส่ิงพิมพ์เป็นจ�านวนมาก ๆ  

เพือ่ให้เกดิความคุ้มค่า จงึต้องมกีารคิดราคาต้นทนุค่าพมิพ์ขัน้ต�า่เอาไว้ด้วย ถงึแม้ว่าจะพมิพ์ไม่ถงึ

จ�านวนที่ก�าหนด แต่ก็ต้องจ่ายในอัตราที่ก�าหนด เพราะอัตราดังกล่าวได้คิด รวมค่าท�าเพลท 

ค่าปรู๊ฟสี ค่าเตรียมเครื่องพิมพ์ ต่าง ๆ ไว้ด้วย 

  ยกตวัอย่าง การจัดพิมพ์โปสเตอร์ 4 ส ี1 หน้า ขนาด A3 ใช้กระดาษอาร์ตมนั 105 แกรม 

หากต้องการพิมพ์ในระบบออฟเซต จ�าเป็นทีจ่ะต้องส่ังพมิพ์ในจ�านวนทีม่ากกว่า 5,000 แผ่นขึน้ไป 

เนื่องจากจะคิดราคาขั้นต�่าไว้ที่จ�านวนนี้  ซึ่งในบางครั้ง ผู้ขอใช้บริการที่ต้องการสั่งพิมพ์โปสเตอร์ 

อาจไม่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในจ�านวนถึง 5,000 แผ่น แต่ก็จ�าเป็นคิดประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสีย

เท่ากับค่าพิมพ์จ�านวน 5,000 แผ่น 

  แต่ในทางกลบักนั ถ้าต้องการพมิพ์ส่ิงพมิพ์ในจ�านวนมาก ๆ การพมิพ์ระบบออฟเซต 

สามารถช่วยประหยดัค่าพมิพ์ในจ�านวนมาก ๆ ได้เพราะในการผลิตส่ิงพมิพ์ ยิง่มีจ�านวนมากข้ึนเท่าใด 

จะเกิดการประหยัด ท�าให้ประมาณราคาวัสดุการพิมพ์ถูกลง ถ้าต้องการพิมพ์โปสเตอร์จ�านวน 

5,000 แผ่น คดิราคารวมทัง้สิน้ 28,000 บาท ราคาต่อแผ่น เท่ากบัแผ่นละ 5.60 บาท หากเปรยีบเทยีบ

กับสิ่งพิมพ์ชนิดเดียวกันกับสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซต นั่นคือ การจัดพิมพ์โปสเตอร์ 4 สี 1 หน้า 

ขนาด A3 ใช้กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม ราคาในการผลิตโปสเตอร์ ถ้าต้องการพิมพ์โปสเตอร์ 

จ�านวน 2,000 แผ่น คิดราคารวมทั้งสิ้น 20,000 บาท ถ้าต้องการพิมพ์จ�านวน 5,000 แผ่น 

คิดราคารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท และถ้าต้องการพิมพ์โปสเตอร์ จ�านวน 100,000 แผ่น จะคิด

ราคารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 

    เมือ่เปรียบเทียบราคาดูแล้ว จะเหน็ว่า ในการพิมพ์สิง่พิมพ์จ�านวนน้อย ๆ การพมิพ์ 

ในระบบดิจิตอลนั้นจะคุ้มค่ากว่า โดยเห็นได้จาก เมื่อต้องการพิมพ์โปสเตอร์จ�านวน 2,000 แผ่น 

ถ้าหากพิมพ์ในระบบดิจิตอล จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท แต่ถ้าหากน�าไปพิมพ์ 

ในระบบออฟเซต จะเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 28,000 บาท ซึ่งมีราคาแพงกว่า แต่ถ้าหากต้องการ

พิมพ์โปสเตอร์ในจ�านวน 10,000 แผ่น หากน�าไปพิมพ์ในระบบดิจิตอลจะเสียค่าใช้จ่ายในราคา

ต่อแผ่น เท่ากับที่ผลิตในจ�านวน 2,000 แผ่น นั้นคือ ราคาแผ่นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

100,000 บาท ในการผลิตโปสเตอร์จ�านวน 10,000 แผ่น แต่ถ้าหากน�าไปพิมพ์ในระบบออฟเซต 

จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 33,000 บาท ในการพิมพ์โปสเตอร์จ�านวน 10,000 แผ่น ดังนั้น 

เมื่อเปรียบเทียบราคาดูแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์จ�านวนน้อยหรือตามจ�านวนที่

ต้องการ เหมาะสมท่ีจะจัดพิมพ์ในระบบดิจิตอลมากกว่า แต่หากต้องการจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ใน

จ�านวนมาก ๆ การพิมพ์ในระบบออฟเซตจะช่วยประหยัดได้มากกว่าน�าไปพิมพ์ในระบบออฟเซต 

จะเสียค่าใช้จ่ายเพียงแค่ 33,000 บาท ในการพิมพ์โปสเตอร์จ�านวน 10,000 บาท
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  อนึ่ง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์จะส�าเร็จและมีคุณภาพตามที่ผู้รับบริการต้องการได้นั้น

ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2 กลุ่มด้วยกัน (บุญชัย  

วลีธรชีพสวัสดิ์ : 2542) คือ 

   1. ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจสั่งการ 

   2. ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับค�าสั่ง 

  โดยคุณสมบัติของผู้บริหำร หรือผู้มีอ�ำนำจสั่งกำรในกำรผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ 

ต้องมีลักษณะดังนี ้

   1. มีประสบการณ์ในงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์บ้างไม่มากก็น้อย 

   2. มีการวางแผนการท�างานที่ดี           

   3. มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการเลือกใช้บุคลากรเพื่อรับผิดชอบงาน 

   4. เป็นผู้ที่รู้จักเหตุและผล มีจุดยืนอยู่กับความเป็นจริง มิใช่ตั้งมั่นอยู่กับ

การคาดคะเน 

   5. เป็นผู้พูดหรือผู้สั่งงานที่ดี พร้อมกันนั้นก็ต้องเป็นผูร้บัฟังทีด่ด้ีวย หากมี

ค�าโต้แย้งหรอืสะท้อนจากผูร้บัฟังค�าสัง่ 

  และคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงำน หรือผู้รับค�ำส่ังในกำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต้องมี

ลกัษณะดงันี ้

   1. ต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในงานทีต่วัเองต้องรับผดิชอบดพีอ 

   2. เป็นผู้ท�างานที่มีความละเอียด รอบคอบ รู้จักวางขั้นตอนในการท�างาน

ที่ถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่องานสูง 

   3. มีความซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองที่จะได้มาในทางที่ผิด 

ซึ่งท�าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของผลงานสื่อสิ่งพิมพ์นั้น 

   4. เป็นผูร้บัฟังค�าสัง่ทีด่ ีมีเหตมีุผล รูจ้กักาลเทศะในการทีจ่ะโต้แย้ง มีมารยาท

และวาจาที่สุภาพ 

              ดังนั้น หากมีการจัดเตรียมและวางแผนที่ดี พร้อมกับมีผู ้บริหารที่ดี และ

ผู ้ปฏิบัติงานที่ดีทุกส่ิงทุกอย่างก็จะด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น สุดท้ายก็จะได้ผลงาน 

ที่มีคุณภาพและตรงกับความปรารถนาของทุก ๆ ฝ่าย
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ปัญหำและอุปสรรค

 1. บุคลากรที่คิดวิเคราะห์วัสดุการพิมพ์และการคิดประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ

สิ่งพิมพ์ ในส�านักการพิมพ์มีน้อย

 2. ไม่มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ องค์ความรู้ยังคงฝังอยู่ในตัวคน (Explicit 

Knowledge)

 3. บคุลากรขาดประสบการณ์ในการคิดวเิคราะห์วสัดกุารพมิพ์ เนือ่งจากเป็นลักษณะงาน

ที่มีความสลับซับซ้อน หากคิดวิเคราะห์วัสดุการพิมพ์ผิดจะส่งผลต่อการคิดประมาณการค่าใช้

จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผิดพลาดด้วย

 4. ขาดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มงาน อันน�ามาซึ่งการปรับวิธีคิดและวิธีการท�างาน

ที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพยิงขึ้น จึงไม่สามารถดึงเอาความรู้จากการท�างานออกมาใช้เป็นทุนใน

การบริหารจัดการเรื่องที่สูงขึ้น

    ข้อเสนอแนะ

 1. ควรมส่ีงเสริมให้บุคลากรท่ีมปีระสบการณ์ด้านการคดิวเิคราะห์วสัดกุารพมิพ์และการคิด

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ท่ีจ�าเป็นและเป็น

ประโยชน์แก่ส�านักการพิมพ์ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ในการแบ่งปันและ

น�าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด�าเนินการ

 2. ควรมีการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู ้(Knowledge Sharing) โดยอาจจดัท�าเป็นเอกสาร 

ระบบฐานข้อมูลความรู้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จัดท�า

เป็นระบบกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว ทีมข้ามสายงาน

 3. ควรให้บุคลากรที่มีประสบการณ์ ด�าเนินการสอนงาน (Coaching) เพื่อเป็นผู้ฝึกสอน 

เป็นควบคุมดูแลการด�าเนินงานชี้แนะการด�าเนินงาน ถ่ายทอดเทคนิค หรือแม้กระทั่งสั่งการให้

ด�าเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 4. ควรมีการก�าหนดกิจกรรมการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เพ่ือเสริมสร้าง

การเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบเพ่ือสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคนออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถน�าไป

สรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คู่มือ สื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยผลที่ได้จากการถอดบทเรียน 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มีนาคม ๒๕๔๒

สุรัตน์ นุ่มนนท์. ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของส่ือสิ่งพิมพ์. ในเอกสารการสอนชุดวิชา  

 “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์” หน่วยที่ ๑ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

 ธรรมธิราช,๒๕๓๙.

สรุสทิธ์ิ วทิยารัฐ.กำรผลิตส่ือส่ิงพมิพ์ Printed Media.กรงุเทพฯ.ศนูย์หนงัสอืสวนสนุนัทา,๒๕๔๖ 

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. แผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.  

 ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔). กรุงเทพมหานคร, ส�านักการพมิพ์ ส�านกังานเลขาธิการวฒุสิภา,๒๕๕๙ 
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ก.
ค�าสั่ง 

หนังสือ 
บันทึกการประชุม
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ข.
กิจกรรม

ชุมชนนักปฏิบัติ
(COPs)

ตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้

ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 

ในส่วนของส�านักการพิมพ์
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ค.
ประมวลภาพ

การด�าเนินการ
ของคณะท�างาน
จัดการความรู้

ของส�านักการพิมพ์
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การประชุมคณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักการพิมพ์ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
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การประชุมคณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักการพิมพ์ 
ประจ�าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
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การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ COPs) ของส�านักการพิมพ์
หัวข้อ การประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
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