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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั สตาร์บคัส์คอฟฟ่ี จ  ากดั มุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์เคร่ืองด่ืมพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อ
มอบบริการท่ีดีท่ีสุดใหแ้ก่ผูบ้ริโภค ขณะเดียวกนัก็มุ่งมัน่ในการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม 
พร้อมทั้งชาวไร่กาแฟและครอบครัวชาวไร่กาแฟ ตามท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฎิบติังานตามโครงการสหกิจ
ศึกษาท่ีบริษทั สตาร์บคัส์คอฟฟ่ีจ ากดั สาขาเสนาเฟส และไดรั้บมอบหมายตรวจสอบสินคา้คงคลงั
ค านวณปริมาณสินค้าและวตัถุดิบท่ีใช้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และท าการสั่งซ้ือสินค้าผ่าน
โปรแกรมไมโครซอฟเอก็เซล  ตรวจรับสินคา้ และจดัท ารายงานสินคา้คงคลงั 
 
 ผูจ้ดัท าจดัท าโครงงาน “ระบบการสั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้ของร้านกาแฟช่ือดงั” เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน  โดยศึกษาขอ้มูลระบบการสั่งซ้ือและการรับสินคา้ของสาขา  การใช้
โปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซลในการสั่งซ้ือ   จากการศึกษาน้ีท าให้ผูจ้ดัท ามีความรู้  ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบการสั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้  สามารถจดัเก็บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างถูกตอ้ง 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได ้และคาดวา่จะประโยชน์ต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
ค าส าคัญ : การสั่งซ้ือสินคา้  การรับสินคา้  สินคา้คงคลงั 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ตามท่ีผูจ้ดัท าไดป้ฏิบติังานตามโครงงานสหกิจศึกษาท่ีบริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี จ  ากดั ฝ่ายงาน

การสั่งซ้ือสินคา้ ณ สาขาเสนาเฟส พบวา่ การสั่งซ้ือสินคา้นั้นจะตอ้งมีการตรวจสอบสินคา้และวตัถุดิบ

ภายในสต็อกก่อนท่ีจะท าการสั่งซ้ือสินคา้ เน่ืองจากสินคา้หรือวตัถุดิบบางตวัตอ้งใชจ้  านวนมากเพราะ

การสั่งซ้ือสินคา้หรือวตัถุดิบบางตวัตอ้งท าการสั่งซ้ือและสินคา้จะเขา้เพียง 1 คร่ังต่อสัปดาห์เท่านั้น จึง

ส่งผลให้สินคา้ในสต็อกหมดก่อน ก่อนถึงวนัท่ีสินคา้จะเขา้อีกรอบ ท าให้พนกังานมีภาระงานเพิ่มข้ึน

โดยจะตอ้งท าการหาสินคา้หรือวตัถุดิบจากสาขาอ่ืนและขาดรายไดใ้นการขายเน่ืองจากวตัถุดิบบางตวั

หมด และเพิ่มค่าใชจ่้ายในการไปเอาสินคา้จากสาขาอ่ืน 

 ผูจ้ดัท ามีความสนใจศึกษาและจดัท าโครงงาน “ระบบการสั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้” โดยจะ

ค านวณปริมาณสินคา้และวตัถุดิบท่ีใชใ้ห้เพียงพอต่อการใชง้านในแต่ละสัปดาห์ ไม่ท าให้สินคา้คงคลงั

มีจ านวนมากเกินไป เพื่อลดตน้ทุนในการสั่งซ้ือสินคา้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพนกังานท่ีจะช่วยลด

เวลาในการหาสินคา้จากสาขาอ่ืนหรือนกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาระบบการสั่งซ้ือสินคา้และรับสินคา้ 

1.2.2 เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจในการสั่งซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ เพื่อใหสิ้นคา้ภายใน 

         สตอ็กเพียงพอต่อการใชง้านในแต่ละสัปดาห์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ศึกษาขอ้มูลการท่ีเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้และการรับสินคา้ของสาขาเสนาเฟส 

 1.3.2 ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Microsoft excel ในการสั่งซ้ือสินคา้และส่งไฟลส์ั่งซ้ือสินคา้ 

1.3.3 ปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีบริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี จ  ากดั สาขาเสนาเฟส ระหวา่ง 

         วนัท่ี 14 พฤษภาคม ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561



2 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1.4.1 สามารถคดัแยกและจดัเรียงเอกสารต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ก่อนท่ีจะเก็บเขา้แฟ้ม 

  1.4.2 ไดเ้ขา้ใจถึงระบบการสั่งซ้ือและการรับสินคา้ในรูปแบบการท างาน 

  1.4.3 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในเร่ืองการสั่งซ้ือสินคา้ 

1.4.4 มีแนวทางการปฏิบติังานเร่ือง การสั่งซ้ือและการรับสินคา้ ส าหรับนกัศึกษาสหกิจรุ่น      

                  ต่อไป 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสาร / วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ธนิต โสรัตน์ (2552 :5 ) ไดก้ล่าวไวว้า่ ตน้ทุนของบริษทัส่วนใหญ่มาจากการจดัซ้ือและจดัเก็บวตัถุดิบ
เขา้คลงัสินคา้ โดยตน้ทุนของสินคา้คงคลงั ( Inventory Cost)  ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือ (Ordering Cost) 
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้คงคลงัท่ีตอ้งการ ซ่ึงจะแปรตามจ านวนคร้ังการสั่งซ้ือ 
แต่ไม่แปรตามปริมาณสินคา้คงคลงัเพราะสั่งซ้ือของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละคร้ังค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ
ก็ยงัคงท่ี แต่ถ้ายิ่งสั่งซ้ือบ่อยคร้ังค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือจะยิ่งสูงข้ึน ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือได้แก่ ค่า
เอกสารใบสั่งซ้ือ (Purchasing Order :PO ) ค่าจา้งพนกังานจดัซ้ือ ค่าโทรศพัท ์ ค่าธรรมเนียมการน าของ
ออกจากศุลกากร และค่าใชจ่้ายในการช าระเงิน เป็นตน้ 
 
 อรุณ บริรักษ์ (2550) กล่าวถึงความหมายของการจดัซ้ือจดัหา (Procurement) โดยเรียบเรียงจาก 
ค าบรรยายของ ดร.วิทยา สุหฤทด ารง ไว ้คือ กระบวนการท่ีบริษทัหรือองค์กรต่างๆ ตกลงท าการ ซ้ือ
ขายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ของธุรกิจอย่างมีจงัหวะ
เวลาและตน้ทุน (Cost) ท่ีเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพปริมาณท่ี
ถูกตอ้ง ตรงตามเวลาในราคา (Price) ท่ีเหมาะสมจากแหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
 
 มองซกา, เทร็น และ แฮนฟิลล์ (Monczka, Trent, & Handfield, 2005) ไดแ้บ่งจ าแนก 
กระบวนการจดัซ้ือไว ้6 กระบวนการส าคญั ดงัน้ี 
 1.การตรวจสอบความตอ้งการพสัดุ (Product) หรืองานบริการ (Service)  

ของผูใ้ชง้าน(User) 
 2. การประเมินศกัยภาพของผูข้าย (Supplier) 
 3. การประกวดราคา (Bidding) ต่อรองราคา (Negotiation)  
 และคดัเลือกผูข้าย (Supplier Selection) 
 4. การอนุมติัการจดัซ้ือ (Purchase Approval) 
 5. การปล่อยและรับความตอ้งการจดัซ้ือ (Release and Receive Purchase Requirements) 
 6. การประเมินผูข้าย (Measure Supplier Performance)
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อดุลย์จาตุรงค์กุล (2547) ไดก้ล่าวถึงความหมายของจดัซ้ือจดัหาวา่ เป็นกระบวนการ 
ท่ีบริษทัต่าง ๆ ท าสัญญากบัฝ่ายท่ีสาม เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีตอ้งการ และบรรลุถึง 
วตัถุประสงคข์องธุรกิจอยา่งมีจงัหวะเวลาและตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2547) ระบุเพิ่มเติมว่า การจดัซ้ือเป็นกระบวนการท่ีบริษทัต่างๆ ท าสัญญา
กบับุคคลฝ่ายท่ีสามเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการท่ีตอ้งการเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคข์องธุรกิจ
อย่างมีจงัหวะเวลา และมีตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพ กิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานพสัดุ
เพราะไม่ใช่เป็นแต่เพียงงานจดัซ้ือเท่านั้น ยงัขยายไปถึงการวางแผนและการวางนโยบายครอบคลุม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยกนั ประกอบดว้ย การวิจยัและการพฒันาเลือกวสัดุท่ีเหมาะสม การเลือกแหล่ง
ผูข้ายท่ีถูกตอ้ง การติดตามผลเพื่อให้เป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีตกลงกนั การตรวจสอบสินคา้ท่ีน าส่ง
เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณสมบัติและจ านวนตรงตามท่ีได้วางไวต้ลอดจนพฒันาการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวพนักนั 

 
 วทิยา สุหฤทด ารง (2546) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของการจดัซ้ือจดัหาในดา้นวตัถุดิบหรือ 
การบริการ ซ่ึงสามารถสรุปได ้7 ประการดงัต่อไปน้ี 
 1. วตัถุดิบตรงตามความตอ้งการ 
 2. ในปริมาณท่ีถูกตอ้ง 
 3. ณ เวลาท่ีเหมาะสม 
 4. จดัส่งไปยงัสถานท่ีตามท่ีตอ้งการ 
 5. จากแหล่งจดัส่งท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 6. ดว้ยการบริการท่ีถูกตอ้ง 
 7. ดว้ยราคาการจดัซ้ือท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
  

 วิทยา สุหฤทด ารง (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของจัดซ้ือหาว่า เป็นส่วนท่ีเช่ือมต่อการ

ปฏิบติังานระหว่างผูจ้ดัส่งวตัถุดิบและการด าเนินงานของระบบการผลิตในองค์กร การจดัซ้ือจึงเป็น

ส่วนส าคญัท่ีท าให้เกิดการปฏิบติังาน ท่ีสอดคลอ้งประสานกนัต่อเป้าหมายของกลยุทธ์การด าเนินงาน

โดยรวมขององค์กร นอกจากน้ีการจดัซ้ือยงัเป็นช่องทางท่ีองค์กรจะได้รับรู้ข้อมูลส าคญัต่าง ๆ เช่น 

แหล่งวตัถุดิบหรือผูจ้ดัส่งวตัถุดิบรายใหม่ๆท่ีไดม้าจะเป็นแนวทางหน่ึง ท่ีท าให้องคก์รสามารถคน้หาผู ้
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จดัส่งไดห้ลากหลาย และมีความเหมาะสมท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์ในการด าเนินงานต่อกนั ในลกัษณะ

พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ต่อไปในอนาคต 

 



   

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ  : บริษทั สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี จ  ากดั (สาขา เสนาเฟส) 

ตั้งอยูท่ี่    : Sena Fest 524 ซอยเจริญนคร 14/1 แขวงคลองตน้ไทร 

 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

โทรศพัท ์  :  081-9376763 

เวลาท าการ  : วนัจนัทร์-วนัอาทิตย ์เวลา 06.30-22.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของร้าน 

  



   

Manager

Barrista Barrista Barrista

Supervisor Supervisor

3.2 ลกัษณะการประกอบการ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 ร้าน สตาร์บคัส์ คอฟฟ่ี สาขาเสนาเฟส เป็นร้านท่ีประกอบธุรกิจประเภทให้บริการร้านกาแฟ

และอาหาร โดยทางสตาร์บคัส์สาขาเสนาเฟสมีพื้นท่ีให้บริการจ านวนทั้งหมด 2 ชั้น มีโต๊ะรองรับ

ส าหรับผูม้าใชบ้ริการมากกวา่ 50 โต๊ะ ทางร้านไดใ้ห้บริการทางดา้นเคร่ืองด่ืม อาหาร และเมล็ดกาแฟ 

ร้านกาแฟของเราเป็นสถานท่ีดึงดูดผูท่ี้ช่ืนชอบกาแฟ ร้านสตาร์บคัส์สาขาเสนาเฟส ตั้งอยูท่ี่ถนนเจริญ

นคร ชั้น G และ  ชั้น 1 ของศูนยก์ารคา้ Sena Fest จึงเป็นจุดพบปะ พูดคุยกนัหรือมาเพื่อท างาน ส าหรับ

ผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นละแวกนั้น หรือใกลเ้คียง 

3.3 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารขององค์กร 

 

 

   

   

  

 

   

 

 

 

แผนท่ี 3.1 รูปแบบการจดัการ
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

 3.4.1 ต าแหน่ง : ผูช่้วยพนกังานฝ่ายสั่งซ้ือ 

 3.4.2 งานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 

         1. ตรวจเช็คสินคา้และวตัถุดิบคงคลงั 

         2. ท าการสั่งซ้ือสินคา้ (File Order form) ประเภท Daily Ambient และ Weekly Ambient  

        3. ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้กบัใบสั่งซ้ือ ตรวจสอบสินคา้และจดัเรียงสินคา้ให้  

            แยกออกเป็นแต่ละประเภท และท าการคดัแยกเอกสารจดัเก็บส าเนาเขา้แฟ้มเอกสาร   

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

 นาย ไกรลาศ คร้ามยิม้  

 ต าแหน่ง : ผูช่้วยผูจ้ดัการร้าน (ฝ่ายสั่งซ้ือ) 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

 3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

ปรึกษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาและพนกังานท่ีปรึกษาเพื่อก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

 3.7.2 รวบรวมขอ้มูล 

ท าการรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัโครงงานด้วยการสังเกต สอบถามพนักงานท่ี

ปรึกษาและบุคคลอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูล

ต่างๆ เช่น หนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 

3.7.3 วเิคราะห์ขอ้มูล 

   ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อพิจาราาความเก่ียวขอ้ง ความถูกตอ้งเหมาะสม
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3.7.4 จดัท าเล่มโครงงาน 

     จดัท าเล่มโครงงานและส่งใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน าต่อไป 

 3.7.5 ส่งโครงงานแก่ส านกังานสหกิจ 

 ตาราง 3.4 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

 3.8.1 ฮาร์ดแวร์  

  1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ / โนต้บุก๊  4. กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 

  2. เคร่ืองพิมพ ์   5. เคร่ืองค านวาเลข 

  3. เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

  1. โปรแกรม Microsoft Word 3. โปรแกรม Microsoft Excel 

2. โปรแกรมขายหนา้ร้าน POS

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 

1.ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยท่ี์
ปรึกษา 

     

2.เสนอหวัขอ้รายงาน      
3.รวบรวมขอ้มูลและเอกสาร      

4.วเิคราะห์ขอ้มูลและเอกสาร      

5.จดัท าโครงงาน      
6.ส่งโครงงานให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

     

7.น าเสนอโครงงาน      



   

 



 
 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงานตามโครงการ 

กระบวนการส่ังซ้ือสินค้าและรับสินค้าของบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟ่ี จ ากดั สาขาเสนาเฟส 

4.1 ขั้นตอนการตรวจสอบวตัถุดิบท าเคร่ืองด่ืม และบรรจุภัณฑ์คงเหลือในสต็อก 

ท ำกำรตรวจสอบสินคำ้คงคลงัเพื่อตรวจสอบสินคำ้คงเหลือและตรวจสอบสินคำ้วำ่เพียงพอต่อ

กำรใช้งำนหรือไม่ และจะท ำกำรจดบันทึกช่ือสินค้ำและจ ำนวนท่ีต้องกำรสั่งซ้ือ โดยจะท ำกำร

ตรวจสอบสินคำ้คงเหลือในสตอ็กทุกวนัองัคำรเพื่อท่ีจะท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้ในวนัพุธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.1 ตรวจสอบสินคำ้ในสตอ็กภำยในร้ำน
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4.2 ขั้นตอนการส่ังซ้ือสินค้า 

เม่ือตรวจสอบสินคำ้วำ่มีสินคำ้ท่ีตอ้งกำรสั่งซ้ือ จะท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้ในโปรแกรม Microsoft 

Excel ช่ือไฟล์ว่ำ Order Form โดยท่ีไฟล์จะแยกสินค้ำออกเป็นแต่ละประเภท Daily Ambient และ 

Weekly Ambient โดยจะท ำกำรสั่งซ้ือสินคำ้เพียงสัปดำห์ละ 1 คร้ัง                                      

- Daily Ambient สินคำ้กลุ่มน้ีสำมำรถสั่งสินคำ้ใหจ้ดัส่งไดทุ้กวนั ประกอบดว้ยรำยกำรสินคำ้หลกัๆท่ีมี 

กำรใชง้ำนสูง เช่น แกว้พลำสติก น ้ำเช่ือมเป็นตน้ 

 -Weekly Ambient สินคำ้กลุ่มน้ีสำมำรถสั่งสินคำ้และจะไดรั้บสินคำ้สัปดำห์ละคร้ัง ประกอบไปดว้ย 

รำยกำรสินคำ้ท่ีทำงร้ำนสำมำรถเก็บสตอ็กสินคำ้ได ้เช่น ถุงกระดำษ หลอด ฯลฯ 

 

รูปภำพ 4.2.1 ไฟลส์ั่งซ้ือสินคำ้ ประเภท daily ambien
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รูปภำพ 4.2.2 ไฟลส์ั่งซ้ือสินคำ้ ประเภท weekly ambient (Inventory)
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รูปภำพ 4.2.3 ไฟลส์ั่งซ้ือสินคำ้ weekly ambient (smallware)
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4.3 ขั้นตอนการรับสินค้า 

กำรตรวจรับสินคำ้จะตอ้งตรวจสอบเอกสำร/สินคำ้เบ้ืองตน้ก่อนกำรเช็ครำยละเอียดสินคำ้ตำม

ขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. เช็ควำ่ไดรั้บเอกสำร Delivery Note (D/N) พร้อมสินคำ้หรือไม่ 

2. ตรวจนับจ ำนวนกล่องสินค้ำว่ำทำงร้ำนได้รับจ ำนวนกล่องทั้งหมดตรงตำมท่ี D/N ระบุ

หรือไม่ เพื่อเป็นจุดสังเกตแรกท่ีจะบอกได้ว่ำสินคำ้ท่ีได้รับเกินหรือขำด หำกทำงร้ำนได้รับ

จ ำนวนกล่องขำดหรือเกิน ใหติ้ดต่อไปท่ี Menlo-Transport Tea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.3.1 ใบรับสินคำ้ daily ambient
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รูปภำพ 4.3.2 ใบรับสินคำ้ weekly ambien
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รูปภำพ 4.3.3 กล่องและสินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ daily ambient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.3.4 สินคำ้ท่ีสั่งเขำ้มำ weekly ambient
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4.4 ขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าและจัดเกบ็สินค้า 

ตรวจสอบจ ำนวนสินคำ้ท่ีไดรั้บจริงกบัจ ำนวนใน Delivery note (DN) ว่ำตรงกนัหรือไม่ และ

หลงัจำกกำรตรวจสอบสินคำ้เรียบร้อย จะท ำกำรตรวจสอบพื้นท่ีและชั้นเก็บของต่ำงๆเพียงพอต่อสินคำ้

หรือไม่ และจ ำแนกประเภทของสินคำ้ไปเก็บไวใ้นพื้นท่ีท่ีเหมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.4.1 ตรวจสอบสินคำ้
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รูปท่ี 4.4.2 พื้นท่ีในกำรเก็บสินคำ้หลงัร้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.4.3 จดัเก็บสินคำ้ในหอ้งสต็อก 
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รูปภำพ 4.4.4 จดัเก็บสินคำ้ในหอ้งสต็อก
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4.5 ขั้นตอนการจัดเกบ็เอกสาร 

จดัเก็บเอกสำรท่ีใช้ตรวจสอบสินคำ้ในแต่ละวนัเขำ้แฟ้ม Inventory เพรำะแต่ละเดือนจะมีกำร

นับ Inventory หรือกำรตรวจสอบสินคำ้คงเหลือในระบบและภำยในร้ำนตรงกนัหรือไม่ จึงจ ำเป็นท่ี

จะตอ้งใชเ้อกสำรเหล่ำน้ีในกำรตรวจสอบ และบนัทึกขอ้มูลเพื่อบนัทึก เป็น รำยได ้รำยจ่ำย ตน้ทุนของ

ร้ำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพ 4.5.1 จดัเก็บเอกสำรลงแฟ้ม Inventor
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

- มีการตรวจสอบสินคา้คงเหลือในสตอ็กก่อนท าการสั่งสินคา้ ท าใหสิ้นคา้คงคลงัมี 

  จ  านวนท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน ไม่มากจนเกินไป 

- การเก็บสินคา้และวตัถุดิบไวใ้ชใ้นปัจจุบนั หรือในอนาคต เพื่อใหก้ารด าเนินการของ 

  กิจการด าเนินไปอยา่งราบร่ืน ผา่นการวางแผนก าหนดปริมาณสินคา้คงคลงัท่ี 

  เหมาะสม 

- มีแนวทางในการปฏิบติังานในเร่ือง การสั่งซ้ือสินคา้เพื่อจะช่วยลดตน้ทุนของกิจการ               

  ท่ีมีสินคา้มากจนเกินไป ส าหรับบุคคลท่ีสนใจ บุคลากรใหม่หรือนกัศึกษาสหกิจรุ่น 

  ต่อไป 

5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

  - ไม่มี 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

จากปัญหาเบ้ืองต้นในการท างานและจดัท าโครงการควรวางแผนการจัดเก็บและ

รวบรวมขอ้มูลใหดี้เสียก่อนจะไดท้นัตามก าหนดเวลา ดงัเช่น 

- ควรตรวจสอบเอกสารส าคญัก่อนสั่งซ้ือสินคา้และท าความเขา้ใจกบักระบวนการ 

  ท  างานของธุรกิจเป็นอนัดบัแรก 

- ควรศึกษาขั้นตอนการท างานอยา่งละเอียดก่อนการเร่ิมปฏิบติังานทุกคร้ังเพื่อลดความ 

  ผดิพลาด
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5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

- ไดน้ าความรู้ท่ีไดรั้บจากการศึกษามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานจริง 

- ไดเ้รียนรู้วธีิการท างานเป็นทีม และความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

- ไดฝึ้กฝนตนเองใหมี้ความรับผดิชอบมากข้ึน 

- มีความมัน่ใจและมีความพร้อมในการประกอบอาชีพทนัที หลงัส าเร็จการศึกษา 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  - ในช่วงแรกของการปฏิบติังาน ตอ้งเสียเวลาในการเรียนรู้งาน 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

- นกัศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบังานท่ีจะตอ้งปฏิบติัเพิ่มเติมก่อน 

  ออกปฏิบติังาน 
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