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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของบริษัทและความส าคัญของปัญหา 

Fitness Expert (Thai) Co., Ltd. เป็นบริษทั ท่ีจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองออกก าลงักาย 
ให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชย ์ซ่ึงบริษทัฯ เรานั้น ไดเ้กิดข้ึนจากการขยายธุรกิจ ของบริษทั ซี 
โอ บี กรุ๊ป ซ่ึงก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) หน่ึงในผูน้ าเขา้ธุรกิจอุปกรณ์ออกก าลงักาย
เพื่อใช้ในบ้านชั้นน าในประเทศไทย ซ่ึงจดัจ าหน่ายสินค้าไปยงักว่า 80 สาขาของซูเปอร์สโตร์, 
หา้งสรรพสินคา้ และกลุ่มของตวัแทนจ าหน่าย อีกกวา่ 40 ร้านคา้ 

วิสัยทศัน์ของเราคือการเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีจดัจ าหน่ายอุปกรณ์การออกก าลงักายแบบครบ
วงจรท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน โดยมุ่งเน้นไปท่ีการจัดหาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คุณภาพสูงสุดและบริการท่ีดีเยี่ยม  เราได้รับความไวว้างใจและไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทน
จ าหน่ายจากผูผ้ลิตอุปกรณ์ออกก าลงักายจากยุโรป อเมริกา และไตห้วนั ในแบรนด์ดงัระดบัโลก 
อาทิ BH, FreeMotion, SteelFlex , Body Solid, Fex Fitness, Drax, SpeedFit, Impetus, 
BodyCharger  และอ่ืนๆ อีกมากมาย บริการออกแบบการจดัวางห้องฟิตเนส และเป็นท่ีปรึกษาให้
ค  าแนะน าแก่ลูกคา้อยา่งมืออาชีพ บริการหลงัการขายและรับประกนัคุณภาพสินคา้ทุกรายการ 

แนวโนม้การออกก าลงักายของคนไทยเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง มีทั้งไปออกก าลงักายยงั
สถานออกก าลงักายหรือฟิตเนส บางคนตอ้งการความสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาในการเดินทาง ก็
มกัจะซ้ืออุปกรณ์ออกก าลงักายไวส้ าหรับออกก าลงักายในบา้น ซ่ึงการขายเคร่ืองออกก าลงักายมีการ
แข่งขนักนัสูงมาก และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้ายมากข้ึน เช่นมีการโฆษณาผ่านทีวี ใช้กลยุทธ์ราคา
ประหยดั แต่บริษทัเหล่าน้ีจะมีปัญหาเร่ืองบริการหลงัการขาย ขณะท่ีบริษทัฯ มุ่งเน้นการขายตาม
งาน Event และมีทีมช่างท่ีบริการหลงัการขาย ท าให้ไดรั้บความสนใจจากลูกคา้มากกว่า ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือเพราะมีทีมช่างบริการหลงัการขายท่ีดี 

ปัจจุบนับริษทัประสบปัญหาการซ่อมบ ารุงสินคา้หลงัการขาย เน่ืองจากฝ่ายขายขายสินคา้
ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ลูกคา้มีจ านวนมากข้ึน แต่ละคนซ้ืออุปกรณ์ออกก าลงักายของบริษทัหลายอยา่ง ซ่ึง
มีระยะเวลาซ่อมบ ารุงแตกต่างกนั ขณะท่ีทีมช่างท่ีดูแลอุปกรณ์ของลูกคา้มีจ านวนจ ากดั ท าให้ดูแล
ลูกคา้ไม่ทัว่ถึง  และถูกร้องเรียนจากลูกคา้เพิ่มข้ึน ส่งผลให้ยอดขายลดลง ลูกคา้ไม่พึงพอใจ และ
ภาพลกัษณ์ของบริษทัดูไม่ดีนักในสายตาของลูกคา้  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจในการจดัท า
โครงงานสหกิจศึกษา เร่ืองการพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกค้า เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ทีมช่างในการตรวจสอบขอ้มูลมูลการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของ
ลูกคา้ ใหอ้ยูภ่ายในระยะเวลาประกนั ช่างสามารถซ่อมบ ารุง เปล่ียนอะไหล่ตามก าหนดเวลา ยืดอายุ
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การใช้งานของเคร่ืองออกก าลังกาย อีกทั้ งยงัแสดงถึงการดูแลเอาใจใส่ลูกค้า เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1. เพื่อพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้  
1.2.2. เพื่อให้การตรวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษาสินคา้ในระยะเวลาประกนัให้ทนัตาม

ก าหนด 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการจดัท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของ

ลูกคา้ 
1.3.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลไดแ้ก่ พนกังานใน แผนก Service 
1.3.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่ เป็นการศึกษาเฉพาะ แผนก Service ของบริษทัฟิตเนสเอ็กซเพิร์ต 

(ประเทศไทย) จ  ากดั 
1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 – 

31 สิงหาคม 2562 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ท  าใหต้รวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษาสินคา้ในระยะเวลาประกนัไดท้นัท่วงที  
1.4.2 ท าใหข้อ้ร้องเรียนจากลูกคา้ลดลง 

 
 
 



 
 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง  

โครงงานสหกิจเร่ือง การพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ ของ
บริษทั ฟิตเนส   เอ็กซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จ ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องในการศึกษา
ดงัต่อไปน้ี 

 
 2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรม Excel 

2.1.1 ความหมายของโปรแกรม Excel 
2.1.2 คุณสมบติัท่ีส าคญัในโปรแกรม Excel 
2.1.3 ส่วนประกอบท่ีส าคญัของโปรแกรม Excel 
2.1.4 ประโยชน์ของโปรแกรม Excel 
 

2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม Excel 
2.1.1 ความหมายของโปรแกรมExcel 

            ทีมงานวิชาการ (2548) Excel เป็นโปรแกรมประเภท สเปรดชีต (Spreadsheet) หรือ
โปรแกรมตารางงาน ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ลงบนแผน่ตารางงาน คลา้ยกบัการเขียนขอ้มูลลงไปใน
สมุดท่ีมีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ซ่ึงช่องตารางแต่ละช่องจะมีช่ือประจ าแต่ละช่อง 
ท าใหง่้ายต่อการป้อนขอ้มูล การแกไ้ขขอ้มูล สะดวกต่อการค านวณและการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ช ้
สามารถจดัขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบมากยิง่ข้ึน 
            

2.1.2 คุณสมบัติทีส่ าคัญในโปรแกรม Excel 
            1. ความสามารถดา้นการค านวณ Excel สามารถป้อนสูตรการค านวณทางคณิตศาสตร์ เช่น 
บวก ลบ คูณ หาร เป็นตน้ รวมทั้งสูตรค านวณดา้นอ่ืน ๆ และจุดเด่นของการค านวณคือผลลพัธ์ของ
การค านวณจะเปล่ียนแปลงตาม เม่ืออินพุตท่ีน ามาเปล่ียนค่า ท าให้เราไม่ตอ้งเสียเวลาเปล่ียนแปลง
ค่าผลการค านวณใหม่ 
  2. ความสามารถดา้นการใชฟั้งก์ชัน่ นอกจากการป้อนสูตรคูณทางคณิตศาสตร์แลว้ Excel 
ยงัสามารถป้อนฟังก์ชัน่อ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ฟังก์ชัน่เก่ียวกบัตวัอกัษร ตวัเลข วนัท่ี ฟังก์ชัน่เก่ียวกบั
การเงินหรือการตดัสินใจ 
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  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถน าขอ้มูลท่ีป้อนลงในตารางมาสร้างเป็น
กราฟได้ทนัที มีรูปกราฟให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น กราฟแท่ง แสดง
ยอดขายแต่ละเดือด กราฟวงกลม แสดงส่วนแบ่งการตลาด เป็นตน้ 
  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางขอ้มูล Excel สามารถตกแต่งตารางขอ้มูลหรือกราฟ
ขอ้มูลดว้ยภาพสีและรูปแบบตวัอกัษรต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความสวยงามและแยกแยะขอ้มูลไดง่้ายข้ึน 

5. ความสามารถในการจดัเรียงล าดบั Excel สามารถคดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการมา
วเิคราะห์ได ้

6. ความสามารถในการพิมพง์านออกทางเคร่ืองพิมพ ์Excel สามารถพิมพง์านทั้งขอ้มูลและ
รูปภาพหรือกราฟออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที ซ่ึงท าใหง่้ายต่อการสร้างรายงาน 

7. ความสามารถในการแปลงขอ้มูลในตารางใหเ้ป็นเวบ็เพจเพื่อน ามาแสดงในโฮมเพจ 
          

2.1.3  ส่วนประกอบทีส่ าคัญของโปรแกรม Excel 

 
 ปุ่ม Microsoft Office : ท่ีรวมค าสั่งท่ีใชจดัการไฟล์ทัว่ไป เชน New, Open, Save และ Print เป็น

ตน้ 
Quick Access Toolbar : ท่ีรวมค าสั่งท่ีใชง้านบ่อยๆ 
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Ribbon : แท็บของกลุ่มค าสั่งท่ีแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ซ่ึงถูกออกแบบมาให้แทนท่ี Menu และ
Toolbar เดิมเพื่อใหส้ามารถคน้หาค าสั่งไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

Title Bar : แสดงช่ือ Workbook ท่ีใชงา้นอยู ่
Contextual : แทบ็พิเศษท่ีจะแสดงเม่ือเราใส่ออบเจค็ลงใน Worksheet เช่น การใส่ WordArt 
Formula Bar : ส าหรับจดัการสูตรหรือ จดัการขอ้มูลภายในเซลลท่ี์เลือก 
Column : ช่องขอมูลท่ีอยใูนแนวตั้ง มีจ  านวน 16,384 คอลมันหรือเร่ิมตนจาก A ถึง XFD 
Row : ชองขอมูลท่ีอยูใ่นแนวนอน มีจ านวน 1,048,576 แถว 
Sheet Tab : แสดงช่ือของ Worksheet  
Name Box : แสดงช่ือเซลลท่ี์เลือก และสามารถตั้งช่ือเซลล์ท่ีเลือกได ้รวมถึงสามารถใชเ้พื่อเล่ือน

ไปยงัเซลลท่ี์ก าหนดได ้
Status Bar : แสดงสถานะต่างๆ ของโปรแกรม 
Worksheet : แผนงานท่ีใช้บนัทึกขอ้มูล มีลกัษณะเป็นตาราง แต่ละตารางเรียกว่าเซลล์โดยเรา

สามารถเพิ่มจ านวน Worksheet ได ้
View Shortcuts : มุมมองของเอกสาร 
Zoom และ Zoom Slider : เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับยอ่หรือขยายหนา้จอ 

 
2.1.4 ประโยชน์ของโปรแกรม Excel 
นนัรณา จ าลอง (2561) ไดก้ล่าว คู่มืองานส านกังานจะท าใหเ้กิดผลประโยชน์ไดด้งัต่อไปน้ี  
1. สร้างตารางท างาน จดัตารางสวยงาม ในรูปแบบต่างๆ 
2. สร้างเอกสารท่ีตอ้งมีการค านวณ เช่ือมโยงสูตร (สามารถเช่ือมโยงในไฟลเ์ดียวกนั ขา้ม

ไฟล ์หรือ ขา้มเคร่ืองก็ได)้ 
3. งานจดัเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีจ  านวนขอ้มูลไม่เกิน 1 ลา้นแถว (ในทางปฏิบติั แนะน าวา่

ไม่เกิน หลกัแสน จะท างานไดค้ล่องตวั) 
4. สร้างรายงานสรุปผลในมุมมองต่างๆ เช่น ตารางสรุปยอดขาย ตารางสรุปขอ้มูลสินคา้ 

สรุปงบดุล สรุปแผนการผลิต สรุปขอ้มูล ขาดลามาสาย ของพนกังาน เป็นตน้ 
5. สร้างกราฟ น าเสนอขอ้มูล ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกราฟแท่ง กราฟเส้น วงกลม 

จุด ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ มีรูปแบบต่างๆ มากมาย      
 

  
  



 

 

บทที3่ 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
 บริษทั ฟิตเนส เอก็ซเพิร์ต (ประเทศไทย) จ  ากดั 
525/1 หมู่ท่ี 3 ซ.สุขสวสัด์ิ 16 แขวง/เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2-409 2595 

 
เวบ็ไซต:์  www.fitnessexpertthai.com 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั ฟิตเนส เอก็ซเพิร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั 
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รูปท่ี3.2 Chest press 
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รูปท่ี3.3 Upright Bike 
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รูปท่ี3.4 Speed Fit 
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รูปท่ี3.5 Incline Trainer 
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รูปท่ี3.6 Cable Cross  
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รูปท่ี3.7 Smitch Machine 
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รูปท่ี3.8 Spinning Bike Tour de France  
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รูปท่ี3.9 Body Charger  
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3.2 รูปแบบขององค์กรในแผนก Service 

 
รูปท่ี 3.10 รูปแบบขององคก์รในแผนก Service 

 

3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

               นกัศึกษาปฏิบติังานในต าแหน่งธุรการช่าง ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายดงัต่อไปน้ี 

- ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีโทรเขา้มาสอบถามเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

- รับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และบนัทึกขอ้มูลลงในตารางExcel 

- จดัคิวในการออกใหบ้ริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ของแผนก Service 

 

3.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

                  น.ส.บ าเพญ็   ยอดกตญัญู (ต าแหน่ง Admin ช่าง  แผนก Service) เบอร์โทร 02-4092595 

 

3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบติังานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบติังานนับตั้งแต่                                                                         
วนัท่ี  14  พฤษภาคม  2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 เป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ 
 
3.6 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน   

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมาระยะหน่ึงในแผนก Service ต าแหน่งธุรการ
ช่าง ซ่ึงมีหน้าท่ี ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ รับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และจดัคิวในการออกให้บริการแก่
ลูกคา้ 

2. รวบรวมขอ้มูลจากการเปิดดูบนัทึกขอ้มูลยอ้นหลงัเร่ืองการร้องเรียนจากลูกคา้ 
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3. ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวธีิการด าเนินการโครงการเพื่อท่ีจะไดท้  ารูปเล่มให้เสร็จไว 
4. ด าเนินการจดัท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 
5. สรุปผลโครงงาน การพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 

 
ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
    3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  โน๊ตบุค๊ (โปรแกรม Microsoft Excel) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 2562 
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

1. ก าหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

3. ปรึกษากับอาจารย์เร่ือง
วธีิการด าเนินการโครงการ 

    

4. ด าเนินการจดัท าคู่มือการ
จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์

    

5. สรุปผลโครงงาน     



 

 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้
ของบริษทั ฟิตเนส เอ็กซเพิร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั จากการด าเนินการปรับปรุงตารางการเขา้ตรวจเช็ค
เคร่ืองออกก าลงักายให้ลูกคา้ภายในระยะเวลาประกนั เพื่อท าให้ตรวจเช็คตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้
ทนัท่วงที จึงพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี    
 
4.1 รายละเอยีดของตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักาย 
ตารางจะประกอบไปด้วยคอลมัภ์ทั้งหมด 8 คอลมัภ์ ได้แก่ 
วนัท่ี     หมายถึง  วนัท่ีส่งเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 
ประเภทงาน   หมายถึง  การระบุงาน 
ขอ้มูลลูกคา้โครงการ  หมายถึง  การระบุช่ือลูกคา้ หรือโครงการ 
ติดต่อคุณ   หมายถึง  การระบุช่ือลูกคา้ผูท่ี้สามารถติดต่อได ้
เบอร์โทร   หมายถึง  การระบุเบอร์โทรของลูกคา้ท่ีสามารถติดต่อได ้
บนัทึกสถานะลูกคา้  หมายถึง  การระบุเคร่ืองออกก าลงักายท่ีไดส่้งใหลู้กคา้ในวนันั้นๆ 
วนัท่ีตอ้งเขา้ MA  หมายถึง  วนัท่ีตอ้งเขา้ไปตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงกายของลูกคา้ 
Status    หมายถึง  สถานะแสดงผลวา่จะตอ้งไปตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงักาย             
ของลูกคา้ท่านใดบา้ง ตามวนัท่ีก าหนด 
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จากรูปท่ี 4.1 เป็นการระบุวนัท่ีท่ีตอ้งเขา้ไปตรวจเช็คในระยะเวลาประกนั ซ่ึงภายใน1ปี จะท า
การตรวจเช็คทุกๆ 4 เดือน  

รูปท่ี 4.1 คอลมัภว์นัท่ีตอ้ง MA 
 
4.2 การเพิม่คอลมัภ์ Status 
 เป็นการระบุถึงสถานะว่าจะต้องเข้าไปตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ในวนันั้นๆ
หรือไม่ ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี  4.2 คอลมัภ ์Status 
 
4.3 การใส่สูตรในคอลมัภ์ Status 

ทั้งน้ี ไดใ้ชสู้ตร IF ในคอลมัภ ์ Status เพื่อท่ีจะแสดงสถานะวา่ ตอ้งเขา้ตรวจเช็คในวนันั้นๆ       
ดงัรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 การใส่สูตร IF ในคอลมัภ ์Status 
4.4  การแสดงผลในคอลมัภ์ Status 
 ถา้ในคอลมัภ ์Status แสดงผลวา่ “Check” หมายความวา่ช่างตอ้งเขา้ตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงั
กายของลูกคา้ในวนันั้น แต่ถา้แสดงผลวา่ “Don’t Check” หมายความวา่ช่างไม่ตอ้งเขา้ตรวจเช็คเคร่ือง
ออกก าลงักายของลูกคา้ ดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปท่ี 4.4 การแสดงผลในคอลมัภ ์Status 
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4.5 สรุปและประเมินผล 
หลงัจากปรับปรุงตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้แลว้ ไดท้ดลองน าไปใช้

จริง พบว่า สามารถเขา้ตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ท าให้ขอ้
ร้องเรียนเร่ืองการตรวจเช็คเคร่ืองออกก าลงัของลูกคา้ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดนั้นลดลง และ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
5.1.1 หลังจากที่ได้มีการด าเนินงาน  จดัท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้

นั้น โดยปัญหาเกิดจากลูกคา้มีจ านวนมากข้ึน แต่ละคนซ้ืออุปกรณ์ออกก าลงักายของบริษทัหลายอยา่ง 
ซ่ึงมีระยะเวลาซ่อมบ ารุงแตกต่างกนั ขณะท่ีทีมช่างท่ีดูแลอุปกรณ์ของลูกคา้มีจ านวนจ ากดั ท าให้ดูแล
ลูกคา้ไม่ทัว่ถึง   และถูกร้องเรียนจากลูกคา้เพิ่มข้ึน ดงันั้นจึงจดัท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักาย
ของลูกคา้ข้ึนโดยสามารถสรุปผลโครงการไดด้งัน้ี   

1. สามารถตรวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษาสินคา้ในระยะเวลาประกนัไดท้นัท่วงที 
2. สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ได ้
3. ลดขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ได ้
  

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 1. ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการใชสู้ตร Excel ในการมาปรับใชใ้นตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้         
 2. การท าโครงงานเป็นไปอย่างล่าชา้ เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานมีงานประจ าและตอ้งเดินทางออก
ต่างจงัหวดัอยูบ่่อยคร้ัง   
  

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1. ตอ้งหาความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการใชสู้ตร Excel ในเวบ็ไซดอิ์นเทอร์เน็ต หรือใน You tube 
2. เผยแพร่ความรู้ในการใชต้ารางใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ไดรั้บประสบการณ์จากการท างานในการใชโ้ปรแกรม Excel มากข้ึน 
 2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 
 3. ไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ จากส่ืออินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อน าไปประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางของการ

ท างาน  
4. ไดฝึ้กฝนความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ๆ ไดรั้บมอบหมาย 
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5. ท าใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลา 
6. ท าใหเ้ป็นคนรู้จกัไขวค่วา้หาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีเรียนมา 
7. ไดรู้้จกักบับุคลากรทุกแผนกของบริษทั 

 
5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.  เกิดความผดิพลาดในการบนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆในตาราง  
2. นักศึกษามีหน้าท่ีในการท างานท่ีหลากหลาย ไม่ได้ปฏิบติัเฉพาะการจดัท าตารางการ

บ ารุงรักษาเท่านั้น งานแต่ละอยา่งตอ้งอาศยัเวลาในการเรียนรู้  
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. บนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดลงในตาราง และตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคร้ังหลงับนัทึก

เสร็จ 
2.  ศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์กรและแผนกท่ีตอ้งท างานมาล่วงหนา้ เพื่อให้เขา้ใจบริบท

ขององคก์รท่ีเขา้ไปท างาน เพื่อวางแผนฝึกฝนและเรียนรู้งานบางอยา่งก่อนเร่ิมงานจริง เพื่อให้สามารถ
เรียนรู้การท างานไดเ้ร็วข้ึน 
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บทคดัย่อ    

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพ่ือ
จดัท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของ
ลูกคา้  2) เพื่อใหก้ารตรวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษา
สินค้าในระยะเวลาประกันให้ทันตามก าหนด โดย
ปัญหาเกิดจากไม่มีระบบในการบันทึกรายละเอียด
ของอุปกรณ์ออกก าลังกายท่ีลูกค้าซ้ือไป ท าให้การ
บริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ไม่ทั่วถึง สร้างความไม่
พอใจให้กับลูกค้า ลูกค้าร้องเรียนเพ่ิมข้ึน ดังนั้ น
ผูจ้ดัท าจึงท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักาย
ของลูกค้าและทดลองใช้ พบว่า สามารถตรวจเช็ค
ขอ้มูลในการบ ารุงรักษาสินคา้ในระยะเวลาประกนัได้
ทนัท่วงที และขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ลดลง 
Abstract 

 This study aimed to : 1) Establish 
maintenance schedule for customers' exercise 
equipment;  2) to check the information on 
product maintenance during the warranty 
period on time. The problem that was caused 
by the sales department because they were 
continuously selling products, each person 
purchases many fitness equipment items. The 
mechanic team that takes care of the 
customer's equipment is limited, causing 

uneven customer care and creates 
dissatisfaction for customers, Therefore 
resulting in increased customer complaints. 
The producer has scheduled the maintenance 
of the client's exercise equipment and tested it 
out. It was found that the product maintenance 
data in the warranty period can be checked in 
time, and customer complaints decreased. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
         1. เพื่อพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออก
ก าลงักายของลูกคา้  
         2. เพื่อให้การตรวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษา
สินคา้ในระยะเวลาประกนัใหท้นัตาม 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการจดัท าตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลได้แก่ พนกังานใน แผนก 
Service 

ขอบเขตด้านพืน้ที ่เป็นการศึกษาเฉพาะ แผนก 
Service ของบริษทัฟิตเนสเอก็ซเพิร์ต (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล 
ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 

 



 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                
1. ท าให้ตรวจเช็คข้อมูลในการบ ารุงรักษา

สินคา้ในระยะเวลาประกนัไดท้นัท่วงที  
2. ท าใหข้อ้ร้องเรียนจากลูกคา้ลดลง     

 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

1.ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมา
ระยะหน่ึงในแผนก Service ต าแหน่งธุรการช่าง ซ่ึงมี
หน้าท่ี ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ รับขอ้ร้องเรียนของลูกค้า 
และจดัคิวในการออกใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

2.รวบรวมขอ้มูลจากการเปิดดูบนัทึกขอ้มูล
ยอ้นหลงัเร่ืองการร้องเรียนจากลูกคา้ 

3.ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวิธีการด าเนินการ
โครงการเพ่ือท่ีจะไดท้ ารูปเล่มใหเ้สร็จไว 

4.ด าเนินการจัดท าตารางการบ ารุงรักษา
เคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 

5.สรุปผลโครงงาน การพฒันาตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้ 
 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

หลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินงาน  จดัท าตาราง
การบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลังกายของลูกค้านั้ น 
พบวา่ สามารถตรวจเช็คขอ้มูลในการบ ารุงรักษาสินคา้
ในระยะเวลาประกนัไดท้นัท่วงที และสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ลดข้อร้องเรียนของ
ลูกคา้ได ้
 
ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
 1. ผูป้ฏิบติังานไม่มีความรู้ท่ีเพียงพอเก่ียวกบั
การใช้สูตร Excel ในการมาปรับใช้ในตารางการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกคา้    
 2. การท าโครงงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
เน่ืองจากผูป้ฏิบัติงานมีงานประจ าและต้องเดินทาง
ออกต่างจงัหวดัอยูบ่่อยคร้ัง 

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
 1. ตอ้งหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใชสู้ตร 
Excel ในเวบ็ไซดอิ์นเทอร์เน็ต หรือใน You tube 
 2. เผยแพร่ความรู้ในการใช้ตารางให้กับ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง   
 
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

ขอ้ดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการท างานในการใช้โปรแกรม 
Excel มากข้ึนเอกสารทางไปรษณียแ์ละยงัได้รับบ
ความรู้ใหม่ ๆ จากส่ืออินเทอร์เน็ตต่างๆ เพ่ือน าไป
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางของการท างาน 
 
ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.  เกิดความผิดพลาดในการบันทึกขอ้มูล
และรายละเอียดต่างๆในตาราง  

2 .  นัก ศึ กษ า มีหน้ า ท่ี ในการท า ง าน ท่ี
หลากหลาย ไม่ไดป้ฏิบติัเฉพาะการจัดท าตารางการ
บ ารุงรักษาเท่านั้น งานแต่ละอย่างตอ้งอาศยัเวลาใน
การเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บนัทึกขอ้มูลและรายละเอียดลงในตาราง 
และตรวจสอบความถูกตอ้งทุกคร้ังหลงับนัทึกเสร็จ 

2.  ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและ
แผนกท่ีตอ้งท างานมาล่วงหน้า เพ่ือให้เขา้ใจบริบท
ขององค์กรท่ีเขา้ไปท างาน เพื่อวางแผนฝึกฝนและ
เรียนรู้งานบางอยา่งก่อนเร่ิมงานจริง เพ่ือให้สามารถ
เรียนรู้การท างานไดเ้ร็วข้ึน 
 
 
 
 



 
 

 

กติตกิรรมประกาศ 
ตามท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการสหกิจศึกษา 

เร่ืองการพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของ
ลูกคา้ของบริษทั ฟิตเนส เอก็ซ์เพิร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั ตั้งแต่
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ถึงวนัท่ี  31 สิงหาคม 2562 นั้นส่งผล
ให้ได้รับความรู้  และประสบการณ์ต่ างๆท่ี มีค่ ามากมาย 
ส าหรับสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี จากความร่วมมือ 
และการสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. ดร.สมพร   ปานยนิดี   อาจารยท่ี์ปรึกษา   
2. คุณพนิดา    มุ่งสระกลาง  เจา้หนา้ท่ีAdmin ช่าง 
 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท่์านเป็นอยา่งสูง ท่ีได้

ประสิทธิประสาทความรู้และข้อคิดต่าง ๆ อันเป็นรากฐาน
ส าคญั เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและ
สงัคมต่อไป และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนาม ณ.ท่ีน้ี 
สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและค าแนะน าท่ีดีจนท าให้รายงานฉบับน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ี 
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ภาคผนวก ข 

ไวนิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

                                                                         

 

 

โครงงานสหกจิเร่ือง:การพฒันาตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลงักายของลูกค้า ของบริษัท 

ฟิตเนส   เอก็ซ์เพร์ิต (ประเทศไทย) จ ากดั 

อาจารย์ทีป่รึกษาโครงงานสหกจิ :ดร.สมพรปานยนิดี 
โดย : 

นาย จิรายุส  กลิน่หอม   5704300582 
คณะบริหารธุรกจิ ภาควชิาการจัดการทัว่ไป 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี้ 1) เพื่อจัดท า
ตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลังกายของลูกค้า  2) 
เพื่อให้การตรวจเช็คข้อมูลในการบ ารุง รักษาสินค้าใน
ระยะเวลาประกันให้ทันตามก าหนด โดยปัญหาเกิดจากไม่มี
ระบบในการบันทึกรายละเอียดของอุปกรณ์ออกก าลังกายที่
ลูกค้าซ้ือไป ท าให้การบริการหลังการขายแก่ลูกค้าไม่ทั่วถึง 
สร้างความไม่พอใจให้กบัลูกค้า ลูกค้าร้องเรียนเพิ่มขึน้ ดังน้ัน
ผู้จัดท าจึงท าตารางการบ ารุงรักษาเคร่ืองออกก าลังกายของ
ลูกค้าและทดลองใช้ พบว่า สามารถตรวจเช็คข้อมูลในการ
บ ารุงรักษาสินค้าในระยะเวลาประกันได้ทันท่วงที และข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลง 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ท าให้ตรวจเช็คข้อมูลในการบ ารุงรักษาสินค้าใน
ระยะเวลาประกนัได้ทนัท่วงท ี 

2. ท าให้ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง 



 

 

 
ประวตัิผู้จัดท า 

 
รหัสนักศึกษา :  5704300142 
 
ช่ือ – นามสกุล :  นาย จิรายสุ  กล่ินหอม 

   Jirayut  Klinhom 
คณะ  :  บริหารธุรกิจ 
 
สาขาวชิา :  การจดัการทัว่ไป 
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