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Abstract 

The objectives of this study were:1) For form development of CCTV’s monitoring;2)  to verify 

information on the revised retroactively; 3) to make an organized information because the 

problems are lack of customer records, incomplete recording, and lack of important 

information. This caused delays for solving customers’ problems, so we created a CCTV’s error 

detection form and found out that using this form to record customers’ problem were correct 

in solving the problems of customers and meeting their requirements resulting in satisfaction from 

the customer. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
   บริษัท S.A.I Technology Services จ  ำกัด เป็นบริษัทขนำดเล็ก เป็นประกอบธุรกิจท ำ

เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่ำงๆทำงเทคโนโลยี S.A.I Technology Services จ  ำกดั ได้
เร่ิมตน้จำกกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด และปัจจุบนัได้พฒันำด้วยกำรน ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมำ
เช่ือมต่อ ท ำใหลู้กคำ้สำมำรถดูกลอ้งวงจรปิดไดจ้ำกโทรศพัทมื์อถือของตนเอง   

จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ร่ิมเขำ้มำปฏิบติังำนท่ีบริษทั S.A.I Technology Services จ  ำกดั แห่งน้ี 
ในต ำแหน่งผูช่้วยฝ่ำยติดตั้ง  ซ่ึงต ำแหน่งน้ีผูจ้ดัท ำจะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีด ำเนินกำรตรวจสอบตวั
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ำกำรติดตั้ง และกำรตรวจสอบหลงัจำกกำรติดตั้งเสร็จ เพื่อเป็นกำรติดตำมผลงำนและ
ประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกคำ้  ซ่ึงท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่ไดมี้เอกสำรหรือแบบประเมินผลควำม
พึงพอใจในกำรใชก้ลอ้งวงจรปิดจำกลูกคำ้ พนกังำนเก็บขอ้มูลตำมค ำพูดลูกคำ้ ท ำใหข้อ้มูลท่ีเก็บได้
ไม่ครบถ้วนในหลำยประเด็น ท ำให้บริษัทเสียโอกำสในกำรน ำข้อมูลจำกลูกค้ำ เพื่อใช้ในกำร
พฒันำกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ใหดี้ยิง่ข้ึน    

ดังนั้ น  เพื่ อให้กำรจดบันทึกข้อมูลหลังกำรติดตั้ งกล้องวงจรปิดของลูกค้ำให้ เกิด
ประสิทธิภำพ ผูจ้ดัท ำจึงท ำโครงงำนสหกิจศึกษำเร่ือง  “กำรพฒันำแบบบนัทึกกำรใชง้ำนกลอ้งวงจร
ปิดของลูกคำ้”  ซ่ึงแบบบนัทึกน้ีจะช่วยให้กำรเก็บขอ้มูล ให้เกิดควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นระเบียบ 
สำมำรถน ำขอ้มูลมำใช้ในกำรปรับปรุงแกไ้ขปัญหำ  และสะดวกต่อกำรตรวจสอบขอ้มูลหลงักำร
ติดตั้ง ช่วยลดควำมผิดพลำดจำกจดบนัทึกขอ้มูล ท ำให้กำรเขำ้ไปปรับปรุงแก้ไขปัญหำให้ลูกคำ้
หลักกำรติดตั้ งท ำได้ถูกต้อง อีกทั้ งยงัเป็นข้อมูลท่ีบริษัทน ำไปใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ และสร้ำงควำมไดเ้ปรียบเชิงกำรแข่งขนัไดต่้อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อพฒันำแบบบนัทึกกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิดของลูกคำ้  
1.2.2 เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบักำรปรับปรุงแกไ้ขยอ้นหลงัได ้  
1.2.3  เพื่อใหก้ำรจดบนัทึกขอ้มูลของปัญหำมีควำมเป็นระเบียบ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ ศึกษำปัญหำเก่ียวกบักำรเก็บขอ้มูลหลงักำรขำย และออกแบบ
บนัทึกกำรใชง้ำนกลอ้งวงจรปิดของลูกคำ้ 
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1.3.2 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ีศึกษำเฉพำะแผนกบริหำรงำน  บริษทั S.A.I Technology Services
จ ำกดั 

1.3.3 ขอบเขตดำ้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่  พนกังำนขำย  
1.3.4 ขอบเขตดำ้นเวลำ  ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 – 30 สิงหำคม 2562  

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท ำใหพ้นกังำนเก็บบนัทึกขอ้มูลหลงักำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจำกลูกคำ้ไดค้รบถว้น 
1.4.2 ท ำใหก้ำรปรังปรุงแกไ้ขปัญหำของลูกคำ้ สำมำรถท ำไดต้รงประเด็นและรวดเร็ว   
1.4.3 บริษทัสำมำรถน ำขอ้มูลปัญหำของลูกคำ้ไปพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่ไดต่้อไป 
 
  
 



 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของบริษทั 
S.A.I Technology Services จ  ากดั มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัหลกัการ ECRS 
2.2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft Excel 

 
2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการ ECRS 

2.1.1 ความหมายของ ECRS 
วทิยา อินทร์สอน (2562)  ไดใ้หค้วามหมายของ ECRS  วา่เป็นหลกัการท่ีเพิ่มประสิทธิภาพใน

การท างานและการผลิต ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ 
(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลักการ ท่ีช่วยให้องค์กรลดความสูญเปล่าลงได ้
ตน้ทุนการผลิตลดลง ผลการด าเนินงานโดยภาพรวมดีข้ึน  

 
2.1.2 องค์ประกอบ ECRS 
ประยรู สุรินทร์ (2551 : 51) กล่าววา่ องคป์ระกอบของ ECRS มีองคป์ระกอบดงัน้ี  
E = Eliminate หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบันและท าการก าจดัความสูญเปล่า 

ทั้งหมดของงานท่ีก าลงัท าในปัจจุบนัออกไป 
C = Combine หมายถึง สามารถลดการท างานท่ีไม่จ  าเป็นลงได้ โดยการ พิจารณาว่า 

สามารถรวมขั้นตอนการท างานให้ลดลงไดห้รือไม่ โดยการตดัทอน หรือรวมขั้นตอนท่ีสามารถท า
พร้อมกนัไดเ้ขา้ไปดว้ยกนั 

R = Rearrange หมายถึง การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็นหรือ 
การคอย  

S = Simplify  หมายถึง การปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายสะดวกข้ึนหรือสร้างอุปกรณ์การ
ท างานให้เกิดความง่ายข้ึนในการท างาน เป็นการลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็นและลดการท างานท่ีไม่
จ  าเป็นลงได ้
 
2.2 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Excel 

2.2.1 ความส าคัญของ Microsoft Excel (วกิพิเีดีย, 2562) 
1. ความสามารถดา้นการค านวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการค านวณ

ทาง คณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ  คูณ  หาร เป็นตน้  
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2. ความสามารถดา้นใชฟั้งก์ชนั เช่นฟังก์ชนัเก่ียวกบัตวัอกัษร ตวัเลข วนัท่ีฟังก์ชนัเก่ียวกบั
การเงิน หรือเก่ียวกบัการตดัสินใจ   

3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรมตารางทาการ สามารถน าขอ้มูลท่ีป้อนลงใน
ตารางมา สร้างเป็นกราฟไดท้นัที  

4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรมตารางทาการ สามารถตกแต่ง
ตารางขอ้มูลหรือ กราฟ ขอ้มูลดว้ยภาพ สีและรูปแบบตวัอกัษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและ
ทาใหแ้ยกแยะขอ้มูลไดง่้าย ข้ึน  

5. ความสามารถในการเรียงล าดบัขอ้มูล โปรแกรมตารางท าการ สามารถคดัเลือกเฉพาะ
ขอ้มูลท่ี ตอ้งการมาวเิคราะห์ได ้ 

6. ความสามารถในการพิมพง์านออกทางเคร่ืองพิมพ ์โปรแกรมตารางท าการ สามารถพิมพ์
งานทั้ง ขอ้มูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเคร่ืองพิมพไ์ดท้นัที ซ่ึงทาใหง่้ายต่อการสร้างรายงาน  

7. ความสามารถในการแปลงขอ้มูลในตารางใหเ้ป็นเวบ็เพจ็ เพื่อน าไปแสดงในโฮมเพจ  
 



 
 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 

บริษทั S.A.I Technology Services จ  ำกดั 
ท่ีตั้ง 3/2 หมู่ 3 แขวงบำงระมำด เขคตล่ิงชนั ถ.ถนนบรมรำชชนนี กทม. 10170 
โทรศพัท ์ 089-6777232 
เวลำท ำกำร จนัทร์-ศุกร์ เวลำ 08:30-17:30, เสำร์ เวลำ 08:30-17:30 
Email : sutoch.ar@gmail.com 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทัเฉลิมชยั แมชชินเนอร่ี จ  ำกดั 

mailto:sutoch.ar@gmail.com
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ประวตัิความเป็นมาของบริษัท 

 บริษัท  S.A.I Technology Services จ ำกัด  ติดตั้ ง อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ต่ ำงๆ  ด้วย
วตัถุประสงค์ก่อตั้ งเพื่อกำรตอบสนองปัญหำด้ำนควำมปลอดภัย และขีดจ ำกัดในกำรเช่ือต่อ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในบำ้นเรือนและอำคำร 

  บริษทัด ำเนินกิจกำร เป็นผูติ้ดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆในดำ้น Security และสำมำรถติดตำมกำร
ด ำเนินงำนไดโ้ดยผำ่น Services บนอินเตอร์เน็ต เพื่อควำมสะดวกสบำยของผูใ้ชง้ำน  

 บริษัท S.A.I Technology Services จ ำกัด มีควำมช ำนำญและเข้ำใจในระบบกำรติดตั้ ง
อุปกรณ์ดำ้นเทคโนโลย ีSecurity  

 
วสัิยทศัของบริษัท (Corporate Vision) 

 มุ่งพฒันำกำรเทคโนโลยีด้ำน Security และ I.O.T (Internet of things อินเตอร์เน็ตในทุก
ส่ิง) โดยกำรท ำงำนเพื่อตอบสะนองควำมสะดวกสบำย และเทคโนโลยีในกำรใช้โซเชียล 
เขำ้มำช่วย 

 
พนัธกจิของบริษัท 

1. ติดตั้งตวัสินคำ้ใหไ้ดอ้ยำ่งมีมำตรฐำน 
2. ก ำกบัควบคุมดูแลในเร่ืองของตน้ทุนสินคำ้ และใหสิ้นคำ้เป็นไปตำมมำตรำฐำนท่ีลูกคำ้

ตอ้งกำร 
3. ดูแลเอำใจใส่และใหค้วำมรู้แกพนกังำนในองคก์ร เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นผูผ้ลิตและดูแลเอำใจ

ใส่สินคำ้ของลูกคำ้ใหไ้ดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 
4. สร้ำงระเบียบวินัยให้แก่บุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรเป็นผูท่ี้มีควำมรับผิดชอบ และ

ซ่ือสัตยต่์องำนในองคก์ร 
5. เอำใจใส่เร่ืองคุณภำพชีวติของพนกังำนในองคก์ร รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มรอบองคก์ร 
6. ด ำเนินธุรกิจโดยยดึหลกัธรรมำภิบำล เพื่อใหทุ้กฝ่ำยมีประโยชน์ร่วมกนั 

 
ค่านิยมขององค์การ 

 ลูกคำ้ –ได้รับมำตรฐำนในกำรติดตั้ง และคุณภำพของสินคำ้ในกำรท ำงำนอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 
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 ผู้ขำยสินค้ำ/ผู ้ให้บริกำร – กำรส่ือสำรต้องถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ก ำหนด
ระบบงำนใหมี้ 

ประสิทธิภำพ สภำพแวดลอ้มตอ้งมีควำมปลอดภยั 
 พนกังำน – พฒันำทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่พนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง พนกังำน

สำมำรถ เขำ้ใจ ตอบค ำถำมหรือขอ้สงสัยของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจนและถูกตอ้ง สำมำรถปฏิบติังำนได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้ 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นผู ้ให้บริกำรด้ำนกำรติดตั้ งกล้องวงจรปิด และผลิตภัณฑ์เก่ียวกับเทคโนโลยีด้ำน 
Security โดยอุปกรณ์ต่ำงๆจะท ำงำนและส่งข้อมูลผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต โดยลูกค้ำสำมำรถ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆไดด้ว้ยตวัเอง 

รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 
อำทิเช่น  

 กลอ้งวงจรปิดแบบ wifi แบบเคล่ือนท่ีและแบบกำรติดตั้งปกติ 
 เคร่ือง Flow Meter กำรปริมำณกำรกินน ้ำมนัของเรือชนิดต่ำงๆ 
 เคร่ืองตรวจจบัฝุ่ น PM2.5/PM1.0 
 อุปกรณ์ Smart Home ต่ำงๆ 
 แอพพลิเคชัน่กำรสั่งกำรท ำงำนของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มอุตสำหกรรมกำรขนส่งทำงเรือ 

 กลุ่มอุตสำหกรรมจ ำหน่ำยอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิด 

 โครงกำรบำ้นตวัอยำ่ง Smart Home 

 กลุ่มลูกคำ้ท่ีตอ้งกำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำงๆ เก่ียวกบักล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ Smart 
Home 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

3.3 รูปแบบองค์กร 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
รูปท่ี 3.2 รูปแบบโครงสร้ำงองคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 

นกัศึกษำปฏิบติังำนในต ำแหน่ง ผูช่้วยเจำ้หน้ำท่ีประสำนงำนดำ้นกำรตลำด ลกัษณะงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำยดงัต่อไปน้ี 

1. รับโทรศพัทติ์ดต่อประสำนงำนกบัลูกคำ้และรับค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ 
2. จดัเรียงเอกสำรสั่งซ้ือและท ำแบบฟอร์มรับค ำสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ 
3. ตรวจสอบ ติดตำม กำรท ำงำนของอปุกรณ์ 

 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นำยสุทศั อำจหำญศิริวงศ ์ต ำแหน่ง ประธำนบริษทั 

เบอร์โทร  089-6777232 
 
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

ในกำรปฏิบติังำนนักศึกษำโครงงำนสหกิจศึกษำ ได้ใช้เวลำในกำรปฏิบติังำนนับตั้งแต่ 
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม 2562 เป็นระยะเวลำ 16 สัปดำห์ 
 
3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

1.  ก ำหนดโครงเร่ือง หลงัจำกไดป้ฏิบติังำนมำระยะหน่ึงในต ำแหน่งเจำ้หนำ้ท่ีประสำนงำน
ด้ำนกำรตลำด ซ่ึงมีหน้ำท่ี รับโทรศัพท์ หรือเช็ค E-mail ท่ี ลูกค้ำโทรเข้ำมำหรือส่งเข้ำมำให้

นำยสุทศั อำจหำญศิริวงศ ์

ประธำนบริษทั 

  

โปรแกรมเมอร์ 

  

ช่ำงฝ่ำยติดตั้ง/ฝ่ำยเทคนิค 
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ตรวจสอบกำรท ำงำนของสินค้ำ และเป็นผูจ้ดัเรียงแบบฟอร์มเอกสำรกำรท ำงำนของสินค้ำ น ำ
เอกสำรเขำ้แฟ้ม และตรวจสอบกำรท ำงำนของสินคำ้ท่ีท ำกำรติดตั้งแลว้ 

2. เก็บรวบรวมปัญหำจำกกำรท ำงำน น ำขอ้มูลกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของสินค้ำ ไป
ปรึกษำอำจำรยท่ี์ปรึกษำ และพนกังำนพี่เล้ียง  

3. หำวิธีกำรแก้ไขปัญหำ ปรึกษำ และรับค ำแนะน ำในกำรเขียนโครงงำนจำกอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำ และพนกังำนพี่เล้ียง 

4. ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำด ำเนินงำน จดัท ำเอกสำรตำมรูปแบบของโครงงำน 
5. สรุปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงำน 

 
ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  โทรศพัทมื์อถือ , โทรศพัทข์องบริษทั 
-  สมุดจดบนัทึก, ปำกกำ, ดินสอ 
-  คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุค้ 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2562 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 
1. ก ำหนดโครงเร่ือง     
2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     
3. คน้หำวธีิแกปั้ญหำ     
4. ด ำเนินกำแกปั้ญหำ     
5. สรุปผลโครงงำน     



 

 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกลอ้งวงจรปิด
ของบริษทั S.A.I Technology Services จ  ากดั ซ่ึงปัญหาคือของกล้องวงจรปิด เม่ือใช้ไป จะมีการ
เส่ือมตามการใชง้าน และตอ้งรอการรายงานปัญหาจากลูกคา้ จึงจะท าการเข้าปรับปรุงซ่อมแซม จึง
จดัท าแบบฟอร์มในการตรวจเช็คปัญหา เพื่อติดตามการท างานของสินคา้ท่ีติดตั้งไปแลว้ 
 
4.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอยีดทีลู่กค้าส่ัง 

การศึกษาขอ้มูลรายละเอียดท่ีลูกคา้รายงานปัญหาการท างานของกลอ้งวงจรปิด ในแต่ละ
วนัการรายงานปัญหาของลูกคา้เก่ียวกบักลอ้งวงจรปิดของบริษทั S.A.I Technology Services จ  ากดั 
อาทิเช่น กลอ้งเสีย ภาพไม่ข้ึน กลอ้งเอียง และปัญหาการดูผา่น Liveview 

 เดิมทีบริษทั S.A.I Technology Services จ  ากดั ไดมี้การจดบนัทึกการรายงานปัญหากลอ้ง
วงจรปิดของลูกคา้ในรูปแบบกระดาษทัว่ไป ดงัรูปภาพท่ีแสดงดา้นล่างน้ี 

 

 
 

รูปท่ี 4.1 การจดบนัทึกรายงานปัญหากลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ในรูปแบบกระดาษทัว่ไป 
 
จากรูปแบบการจดบนัทึกขา้งตน้ พบวา่ ในการจดบนัทึกเกิดขอ้ผดิพลาด ท าใหข้อ้มูลไม่

ครบถว้น  สร้างความเสียหายต่อการซ่อมบ ารุงกลอ้ง 
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4.2 พฒันาแบบฟอร์ม 
จากการจดบนัทึกการรายงานปัญหาของกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้บริษทั S.A.I Technology 

Services จ  ากดั ในรูปแบบเดิมท าให้พบปัญหามากมาย  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงได้พฒันาแบบฟอร์ม จด
บนัทึกปัญหากลอ้งวงจรปิดจากลูกคา้ข้ึนมาใหม่   ดงัรูปดา้นล่าง  

 
ตารางท่ี 4.2 ร่างแบบฟอร์มปัญหาของกลอ้ง 

ล าดบั ทะเบียนรถ รหสั cloud 
กลอ้ง 

หมายเลขเบอร์ 
SIM wifi 

ปัญหาของ
กลอ้ง 

หมายเหตุ 

1 xx-xxxx 3xxx xxx-xxx-xxxx   
2 xx-xxxx 3xxx xxx-xxx-xxxx   
3 xx-xxxx 3xxx xxx-xxx-xxxx   
4 xx-xxx 3xxx xxx-xxx-xxxx   

 
 

4.3 น าไปประยุกต์ใช้ 
หลงัจากน าแบบฟอร์มท่ีพฒันาแลว้มาใช้ในการปฏิบติังานจริง พบว่าการจดบนัทึกขอ้มูล

ปัญหาของกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ ท าไดถู้กตอ้ง ครบถว้น สามารถแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง รวดเร็ว ซ่อมบ ารุงกลอ้งไดต้รงตามเวลา ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ   

ตวัอยา่ง บริษทั พฒันารถบรรทุก จ ากดั ไดโ้ทรเขา้มาบอกสาเหตุของปัญหากลอ้งวงจรปิด
ท่ีติดตั้ งภายในรถ บริษัท S.A.I Technology Services จ  ากัด  ผูจ้ดัท าได้สอบถามถึงรายละเอียด
อาการเบ้ืองตน้ และได้ท าการเขา้ตรวจเช็คผ่านเซิฟเวอร์ โดยการดูผ่านอินเตอร์เน็ต  เม่ือผูจ้ดัท า    
ได้ท  าการตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดแลว้ ไดท้  าการทวนปัญหาของกลอ้งวงจรปิดให้ลูกคา้อีก
รอบพร้อมกบัขอทราบเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อกลบั ขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูจ้ดัท าสอบถามและรวมถึงปัญหา
กลอ้งวงจรปิดทั้งหมดท่ีลูกคา้ให้ท าการตรวจสอบไดถู้กจดบนัทึกลงแบบฟอร์มท่ีพฒันาแลว้ ท าให้
ลดเวลาในการจดบนัทึกขอ้มูลหลายรอบ ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล ท าให้เอกสารมีความเป็น
ระเบียบ และการท างานมีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
 
4.4 สรุปและประเมินผล 

หลงัจากผูจ้ดัท าน าแบบฟอร์มบนัทึกปัญหาของกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ท่ีพฒันาแลว้ มาใช้
ภายในการปฏิบติังาน ช่วยให้การบนัทึกขอ้มูลเกิดความเป็นระเบียบ เกิดความรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหาให้ลูกคา้ ท าให้ผูจ้ดัท ามีเวลาท างานอยา่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน มีความสะดวกสบายในการคน้หา
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ขอ้มูล รวมไปถึงท าให้ไม่มีขอ้มูลสูญหายหรือตกหล่น และสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้ท า
ใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด 

 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.1.1 หลงัจากทีไ่ด้มีการด าเนินงาน 
หลงัจากท่ีไดพ้ฒันาแบบบนัทึกการใช้งานกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ และน าแบบบนัทึกมา

ประยุกต์ใช้เพื่อแกไ้ขปัญหานั้น พบว่าสามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงงานสหกิจศึกษา 
ดงัน้ี  

1. สามารถตรวจสอบปัญหาของกลอ้งวงจรปิดไดง่้ายข้ึน 
2. มีการจดบนัทึกและจดัเรียงขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการคน้หา 
3. พนกังานฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายแกไ้ข สามารถจดัการขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระเบียบง่ายต่อ

การด าเนินงาน 
 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1. ในการจดัท าแบบฟอร์มพนกังานในฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่เขา้ใจ จึงตอ้งใชเ้วลาในการ

ท าความเขา้ใจ 
 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1. ควรจดัท าวธีิการพฒันาการแบบบนัทึกการใชง้านกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ 
2. ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานใหม่ อาจเกิดความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้กบั

พนกังานเก่าท่ีเคยชินกบัระบบเดิมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ดงันั้น ควรส่ือสาร พดูคุย ท าความเขา้ใจก่อน
การเปล่ียนแปลง 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ได้ประสบการณ์จากการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยได้เรียนรู้ 

ระบบงานต่าง ๆ   
2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกความอดทน 
3. ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรในบริษทัเพื่อน าไปพฒันาและแก้ไขการท างานใน

อนาคต 
4. การปฏิบติังานท าให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กฝนความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย การ

ตรงต่อเวลาและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. การรายงานปัญหาของลูกคา้ อาจมีการบ่งบอกปัญหาของกล้องวงจรปิด ไม่ตรงตาม

แบบฟอร์ม ดงันั้นจึงตอ้สอบถามจากพนกังานผูเ้ช่ียวชาญ 
2. การท างานตอ้งท างานแผนกอ่ืนดว้ย เช่น แผนกบุคคล ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงอาจ

ท าใหส้ับสนไดเ้พราะมีเอกสารหลายอยา่ง 
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารท่ีใช้ในการท างานมีข้อมูลลูกค้าและสินค้าจ านวนค่อนข้างมาก ดงันั้นผูท่ี้จะ

ปฏิบติังาน ควรศึกษารายละเอียดใหเ้ช่ียวชาญ  
2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจ ในการ

ท างาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
3. เม่ือตอ้งท างานในหลายแผนก ก็อาจมีการจดบนัทึกวิธีการปฏิบติังานต่างๆ หรือเอกสาร

ของแต่ละแผนกไว ้เพื่อท่ีจะไดน้ ามาอ่านทบทวนและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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นายณัฐกติติ์ บุญอนุวฒัน์ และ นายอภิชา ศตตุลานนท์1 

 ภาควชิาการจดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 

Email: lookkoonnoo@live.com 

 

บทคดัย่อ    
วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี  1)เพื่อ

พฒันาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกลอ้ง
วงจรปิด  2)เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั
การปรับปรุงแก้ไขยอ้นหลงัได้  3) เพื่อให้การจด
บนัทึกขอ้มูลมีความเป็นระเบียบ โดยปัญหาเกิดจาก
ไม่มีแบบบันทึกขอ้มูลปัญหาของลูกคา้ ท าให้การ
บนัทึกไม่ครบถว้น ขาดขอ้มูลส าคญั  ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ดังนั้ นจึง
จัดท าแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้อง
วงจรปิด  หลงัจากใช้แบบฟอร์มน้ีแลว้ พบว่า การ
บันทึกขอ้มูลปัญหาจากลูกค้ามีความถูกตอ้ง ช่วย
แกไ้ขปัญหาลูกคคา้ไดต้รงกบัความตอ้งการ ส่งผล
ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
 
Abstract 

The objectives of this study were:1)  For 

form development of CCTV’s monitoring;2)   to 

verify information on the revised 

retroactively;  3) to make an organized information 

because the problems are lack of customer 

records, incomplete recording, and lack of 

important information.  This caused delays for 

solving customers’ problems, so we created 

a CCTV’s error detection form and found out 

that using this form to record customers’ 

problem were correct in solving the problems of 

customers and meeting their requirements resulting 

in satisfaction from the customer. 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.เพื่อพฒันาแบบบนัทึกการใชง้านกลอ้ง

วงจรปิดของลูกคา้  
2.เพ่ือใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบั

การปรับปรุงแกไ้ขยอ้นหลงัได ้  
3.เพื่อให้การจดบนัทึกขอ้มูลของปัญหามี

ความเป็นระเบียบ 
 
ขอบเขตของโครงงาน 

1.ขอบ เขตด้าน เน้ื อห า ศึกษาปัญห า
เก่ียวกับการเก็บขอ้มูลหลงัการขาย และออกแบบ
บนัทึกการใชง้านกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ 

2.ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษาเฉพาะแผนก
บ ริห ารงาน   บ ริษัท  S.A.I Technology Services
จ ากดั 

3 .ข อ บ เข ต ด้ าน ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ไ ด้ แ ก่  
พนกังานขาย  

4 .ขอบ เขตด้าน เวลา  ตั้ งแต่ ว ัน ท่ี  14 
พฤษภาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2562  
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ท าใหพ้นกังานเก็บบนัทึกขอ้มูลหลงัการ
ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดจากลูกคา้ไดค้รบถว้น 
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2.ท าให้การปรังปรุงแก้ไขปัญหาของ
ลูกคา้ สามารถท าไดต้รงประเด็นและรวดเร็ว   

3.บริษัทสามารถน าข้อมูลปัญหาของ
ลูกคา้ไปพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ไดต้่อไป 
 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

     1.  ก าหนดโครงเร่ือง  หลังจากได้
ปฏิบัติงานมาระยะหน่ึงในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานดา้นการตลาด ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับโทรศพัท ์
หรือเช็ค E-mail ท่ีลูกคา้โทรเขา้มาหรือส่งเขา้มาให้
ตรวจสอบการท างานของสินคา้ และเป็นผู ้จดัเรียง
แบบฟอร์มเอกสารการท างานของสินคา้ น าเอกสาร
เขา้แฟ้ม และตรวจสอบการท างานของสินคา้ท่ีท า
การติดตั้งแลว้ 

2. เก็บรวบรวมปัญหาจากการท างาน น า
ข้อมูลการตรวจสอบการท างานของสินค้า ไป
ปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และพนกังานพ่ีเล้ียง  

3. หาวิธีการแก้ไขปัญหา ปรึกษา และ
รับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และพนกังานพ่ีเล้ียง 

4. ด าเนินการแก้ไขปัญหาด าเนินงาน 
จดัท าเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 

5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและ
ขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 หลงัจากทีไ่ด้มกีารด าเนินงาน 
หลงัจากท่ีไดพ้ฒันาแบบบนัทึกการใชง้าน

กล้องวงจรปิดของลูกค้า และน าแบบบันทึกมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหานั้ น พบว่าสามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงค์ของโครงงานสหกิจศึกษา 
ดงัน้ี  

1. สามารถตรวจสอบปัญหาของกล้อง
วงจรปิดไดง่้ายข้ึน 

2. มีการจดบันทึกและจัดเรียงข้อมูลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการคน้หา 

3. พนักงานฝ่ายตรวจสอบและฝ่ายแกไ้ข 
สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระเบียบง่ายต่อ
การด าเนินงาน 

 
5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1. ในการจัดท าแบบฟอร์มพนักงานใน

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งอาจยงัไม่เขา้ใจ จึงตอ้งใชเ้วลาในการ
ท าความเขา้ใจ 
 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่
ผู้อืน่ 

1. ควรจดัท าวิธีการพฒันาการแบบบนัทึก
การใชง้านกลอ้งวงจรปิดของลูกคา้ 

2. ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนการ
ท างานใหม่ อาจเกิดความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้กบั
พนกังานเก่าท่ีเคยชินกบัระบบเดิมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ได ้ดงันั้น ควรส่ือสาร พดูคุย ท าความเขา้ใจก่อน
การเปล่ียนแปลง 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 
1. ไดป้ระสบการณ์จากการท างานเพื่อเป็น

แนวทางในการปฏิบัติงานจริง โดยได้เรียน รู้ 
ระบบงานต่าง ๆ   

2. ฝึกทักษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้นและ
ฝึกความอดทน 

3. ได้รับความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรใน
บริษัทเพ่ือน าไปพัฒนาและแก้ไขการท างานใน
อนาคต 

4. การปฏิบติังานท าให้ผูป้ฏิบัติไดฝึ้กฝน
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 

 
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสห

กจิศึกษา 
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1. การรายงานปัญหาของลูกคา้ อาจมีการ
บ่งบอกปัญหาของกล้องวงจรปิด ไม่ตรงตาม
แบบฟอร์ม ดังนั้ น จึงต้อสอบถามจากพนักงาน
ผูเ้ช่ียวชาญ 

2. การท างานต้องท างานแผนกอ่ืนด้วย 
เช่น แผนกบุคคล ดงันั้นจึงตอ้งศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงอาจ
ท าใหส้บัสนไดเ้พราะมีเอกสารหลายอยา่ง 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารท่ีใชใ้นการท างานมีขอ้มูลลูกคา้

และสินค้าจ านวนค่อนข้างมาก ดังนั้ นผู ้ ท่ี จะ
ปฏิบติังาน ควรศึกษารายละเอียดใหเ้ช่ียวชาญ  

2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองค์กรก่อนท่ีจะ
เขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจ ในการ
ท างาน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 

3. เม่ือตอ้งท างานในหลายแผนก ก็อาจมี
การจดบันทึกวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ หรือเอกสาร
ของแต่ละแผนกไว ้เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาอ่านทบทวน
และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงงาน
สหกิจศึกษา ณ บริษัท S.A.I Technology Services 
จ ากัด ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัท่ี 
30 สิงหาคม พ .ศ.2562 ส่งผลให้ผู ้จัดท าได้รับ 
ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ี มีค่ ามากมาย
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี 
จากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายฝ่าย
ดงัน้ี 

1. ดร.สมพร    ปานยนิดี           อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. นายสุทศั    อาจหาญศิริวงศ ์  ประธาน
กรรมการบริหาร 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 

ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ เป็นท่ี
ปรึกษาในการท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์
ตลอดจนให้การดูแล สอนงานในดา้นต่างๆและให้
ความรู้ความเข้าใจกับชีวิตของการท างานจริงซ่ึง
ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการสหกจิ 
ดร.สมพร ปานยนิด ี
โดย : นายณัฐกติติ์ บุญอนุวฒัน์ 
          นายอภิชา ศตตุลานนท์ 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี  1)เพื่อพฒันา
แบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิด  2)
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ข
ยอ้นหลังได้  3) เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลมีความเป็น
ระเบียบ โดยปัญหาเกิดจากไม่มีแบบบันทึกขอ้มูลปัญหา
ของลูกคา้ ท าให้การบันทึกไม่ครบถว้น ขาดขอ้มูลส าคญั  
ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ ดงันั้น
จึงจดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกลอ้งวงจรปิด  
หลงัจากใชแ้บบฟอร์มน้ีแลว้ พบวา่ การบนัทึกขอ้มูลปัญหา
จากลูกคา้มีความถูกตอ้ง ช่วยแกไ้ขปัญหาลูกคคา้ไดต้รงกบั
ความตอ้งการ ส่งผลใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                 

1.ท าให้พนักงานเก็บบันทึกขอ้มูลหลงัการติดตั้ง
กลอ้งวงจรปิดจากลูกคา้ไดค้รบถว้น 

2.ท าให้การป รังป รุงแก้ไขปัญหาของลูกค้า 
สามารถท าไดต้รงประเด็นและรวดเร็ว   
3.บ ริษัทสามารถน าข้อมูลปัญหาของลูกค้าไปพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม่ไดต้่อไป 

การพฒันาแบบฟอร์มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิดของ
บริษัท SAI Technology services จ ากดั 

Forms Development for CCTV’s Error Detection of SAI 
Technology Services Co., Ltd. 
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