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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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท S.A.I Technology Services จ ำกัด เป็ นบริ ษ ัท ขนำดเล็ ก เป็ นประกอบธุ รกิ จ ท ำ
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิ ดและอุ ปกรณ์ ต่ำงๆทำงเทคโนโลยี S.A.I Technology Services จำกัด ได้
เริ่ ม ต้นจำกกำรติ ดตั้งกล้องวงจรปิ ด และปั จจุบนั ได้พฒั นำด้วยกำรนำเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตมำ
เชื่อมต่อ ทำให้ลูกค้ำสำมำรถดูกล้องวงจรปิ ดได้จำกโทรศัพท์มือถือของตนเอง
จำกกำรที่ผจู ้ ดั ทำได้เริ่ มเข้ำมำปฏิ บตั ิงำนที่บริ ษทั S.A.I Technology Services จำกัด แห่ งนี้
ในตำแหน่ งผูช้ ่ วยฝ่ ำยติ ดตั้ง ซึ่ งตำแหน่ งนี้ ผูจ้ ดั ท ำจะต้องปฏิ บ ัติห น้ำที่ ดำเนิ นกำรตรวจสอบตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ทำกำรติดตั้ง และกำรตรวจสอบหลังจำกกำรติดตั้งเสร็ จ เพื่อเป็ นกำรติดตำมผลงำนและ
ประเมินผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซึ่ งที่ผ่ำนมำบริ ษทั ไม่ได้มีเอกสำรหรื อแบบประเมินผลควำม
พึงพอใจในกำรใช้กล้องวงจรปิ ดจำกลูกค้ำ พนักงำนเก็บข้อมูลตำมคำพูดลูกค้ำ ทำให้ขอ้ มูลที่เก็บได้
ไม่ ค รบถ้วนในหลำยประเด็ น ท ำให้ บ ริ ษ ัท เสี ย โอกำสในกำรน ำข้อ มู ล จำกลู ก ค้ำ เพื่ อ ใช้ในกำร
พัฒนำกำรให้บริ กำรลูกค้ำให้ดียงิ่ ขึ้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ำรจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล หลั ง กำรติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ดของลู ก ค้ำ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิภำพ ผูจ้ ดั ทำจึงทำโครงงำนสหกิจศึกษำเรื่ อง “กำรพัฒนำแบบบันทึกกำรใช้งำนกล้องวงจร
ปิ ดของลูกค้ำ” ซึ่ งแบบบันทึกนี้ จะช่วยให้กำรเก็บข้อมูล ให้เกิดควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นระเบียบ
สำมำรถนำข้อมูลมำใช้ในกำรปรับปรุ งแก้ไขปั ญหำ และสะดวกต่อกำรตรวจสอบข้อมูลหลังกำร
ติดตั้ง ช่ วยลดควำมผิดพลำดจำกจดบันทึ กข้อมูล ท ำให้กำรเข้ำไปปรั บปรุ งแก้ไขปั ญหำให้ลูกค้ำ
หลัก กำรติ ด ตั้งท ำได้ถู ก ต้อง อี ก ทั้ง ยัง เป็ นข้อ มู ล ที่ บ ริ ษ ัท น ำไปใช้ใ นกำรพัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์ เพื่ อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงควำมได้เปรี ยบเชิงกำรแข่งขันได้ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1.2.1 เพื่อพัฒนำแบบบันทึกกำรใช้งำนกล้องวงจรปิ ดของลูกค้ำ
1.2.2 เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับกำรปรับปรุ งแก้ไขย้อนหลังได้
1.2.3 เพื่อให้กำรจดบันทึกข้อมูลของปัญหำมีควำมเป็ นระเบียบ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ ศึกษำปั ญหำเกี่ ยวกับกำรเก็บข้อมูลหลังกำรขำย และออกแบบ
บันทึกกำรใช้งำนกล้องวงจรปิ ดของลูกค้ำ

2

1.3.2 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ศึกษำเฉพำะแผนกบริ หำรงำน บริ ษทั S.A.I Technology Services
จำกัด
1.3.3 ขอบเขตด้ำนผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ พนักงำนขำย
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม 2562 – 30 สิ งหำคม 2562
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทำให้พนักงำนเก็บบันทึกข้อมูลหลังกำรติดตั้งกล้องวงจรปิ ดจำกลูกค้ำได้ครบถ้วน
1.4.2 ทำให้กำรปรังปรุ งแก้ไขปัญหำของลูกค้ำ สำมำรถทำได้ตรงประเด็นและรวดเร็ ว
1.4.3 บริ ษทั สำมำรถนำข้อมูลปั ญหำของลูกค้ำไปพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ต่อไป

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาแบบฟอร์ มรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าของบริ ษทั
S.A.I Technology Services จากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการ ECRS
2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel
2.1 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับหลักการ ECRS
2.1.1 ความหมายของ ECRS
วิทยา อินทร์ สอน (2562) ได้ให้ความหมายของ ECRS ว่าเป็ นหลักการที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การท างานและการผลิ ต ประกอบด้วย การก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และการท าให้ ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการ ที่ ช่ วยให้ องค์กรลดความสู ญเปล่ าลงได้
ต้นทุนการผลิตลดลง ผลการดาเนินงานโดยภาพรวมดีข้ ึน
2.1.2 องค์ ประกอบ ECRS
ประยูร สุ รินทร์ (2551 : 51) กล่าวว่า องค์ประกอบของ ECRS มีองค์ประกอบดังนี้
E = Eliminate หมายถึ ง การพิจารณาการท างานปั จจุบ ันและท าการกาจัดความสู ญเปล่ า
ทั้งหมดของงานที่กาลังทาในปั จจุบนั ออกไป
C = Combine หมายถึ ง สามารถลดการท างานที่ ไ ม่ จ าเป็ นลงได้ โดยการ พิ จ ารณาว่ า
สามารถรวมขั้นตอนการทางานให้ลดลงได้หรื อไม่ โดยการตัดทอน หรื อรวมขั้นตอนที่สามารถทา
พร้อมกันได้เข้าไปด้วยกัน
R = Rearrange หมายถึ ง การจัดขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อลดการเคลื่อนที่ที่ไม่จาเป็ นหรื อ
การคอย
S = Simplify หมายถึง การปรับปรุ งวิธีการทางานให้ง่ายสะดวกขึ้นหรื อสร้างอุปกรณ์การ
ทางานให้เกิดความง่ายขึ้นในการทางาน เป็ นการลดการเคลื่อนที่ ที่ไม่จาเป็ นและลดการทางานที่ไม่
จาเป็ นลงได้
2.2 แนวคิดพืน้ ฐานเกีย่ วกับโปรแกรม Microsoft Excel
2.2.1 ความสาคัญของ Microsoft Excel (วิกพิ เี ดีย, 2562)
1. ความสามารถด้านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้ อนสู ตรการคานวณ
ทาง คณิ ตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็ นต้น
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2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชนั เช่นฟั งก์ชนั เกี่ ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ฟังก์ชนั เกี่ยวกับ
การเงิน หรื อเกี่ยวกับการตัดสิ นใจ
3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรมตารางทาการ สามารถนาข้อมูลที่ป้อนลงใน
ตารางมา สร้างเป็ นกราฟได้ทนั ที
4. ความสามารถในการตกแต่ ง ตารางข้อ มู ล โปรแกรมตารางทาการ สามารถตกแต่ ง
ตารางข้อมูลหรื อ กราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรู ปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและ
ทาให้แยกแยะข้อมูลได้ง่าย ขึ้น
5. ความสามารถในการเรี ยงลาดับข้อมูล โปรแกรมตารางทาการ สามารถคัดเลื อกเฉพาะ
ข้อมูลที่ ต้องการมาวิเคราะห์ได้
6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่ องพิมพ์ โปรแกรมตารางทาการ สามารถพิมพ์
งานทั้ง ข้อมูลและรู ปภาพหรื อกราฟออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ทนั ที ซึ่ งทาให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน
7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็ นเว็บเพ็จ เพื่อนาไปแสดงในโฮมเพจ

บทที3่
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและสถานประกอบการ
บริ ษทั S.A.I Technology Services จำกัด
ที่ต้ งั 3/2 หมู่ 3 แขวงบำงระมำด เขคตลิ่งชัน ถ.ถนนบรมรำชชนนี กทม. 10170
โทรศัพท์ 089-6777232
เวลำทำกำร จันทร์ -ศุกร์ เวลำ 08:30-17:30, เสำร์ เวลำ 08:30-17:30
Email : sutoch.ar@gmail.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เฉลิมชัย แมชชินเนอรี่ จำกัด
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ประวัติความเป็ นมาของบริษัท
บริ ษั ท S.A.I Technology Services จ ำกั ด ติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี ต่ ำ งๆ ด้ ว ย
วัตถุ ป ระสงค์ก่ อ ตั้ง เพื่ อ กำรตอบสนองปั ญ หำด้ำ นควำมปลอดภัย และขี ด จำกัด ในกำรเชื่ อ ต่ อ
อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในบ้ำนเรื อนและอำคำร
บริ ษทั ดำเนิ นกิ จกำร เป็ นผูต้ ิ ดตั้งอุ ปกรณ์ ต่ำงๆในด้ำน Security และสำมำรถติดตำมกำร
ดำเนินงำนได้โดยผ่ำน Services บนอินเตอร์เน็ต เพื่อควำมสะดวกสบำยของผูใ้ ช้งำน
บริ ษ ัท S.A.I Technology Services จ ำกัด มี ค วำมช ำนำญและเข้ำใจในระบบกำรติ ด ตั้ง
อุปกรณ์ดำ้ นเทคโนโลยี Security
วิสัยทัศของบริษัท (Corporate Vision)
มุ่งพัฒนำกำรเทคโนโลยีด้ำน Security และ I.O.T (Internet of things อินเตอร์ เน็ ตในทุ ก
สิ่ ง) โดยกำรทำงำนเพื่อตอบสะนองควำมสะดวกสบำย และเทคโนโลยีในกำรใช้โซเชี ยล
เข้ำมำช่วย
พันธกิจของบริษัท
1. ติดตั้งตัวสิ นค้ำให้ได้อย่ำงมีมำตรฐำน
2. กำกับควบคุมดูแลในเรื่ องของต้นทุนสิ นค้ำ และให้สินค้ำเป็ นไปตำมมำตรำฐำนที่ลูกค้ำ
ต้องกำร
3. ดูแลเอำใจใส่ และให้ควำมรู ้แกพนักงำนในองค์กร เพื่อที่จะได้เป็ นผูผ้ ลิตและดูแลเอำใจ
ใส่ สินค้ำของลูกค้ำให้ได้อย่ำงดีที่สุด
4. สร้ ำ งระเบี ย บวินัย ให้ แ ก่ บุ ค ลำกร เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรเป็ นผูท้ ี่ มี ค วำมรั บ ผิด ชอบ และ
ซื่ อสัตย์ต่องำนในองค์กร
5. เอำใจใส่ เรื่ องคุณภำพชีวติ ของพนักงำนในองค์กร รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมรอบองค์กร
6. ดำเนินธุ รกิจโดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ทุกฝ่ ำยมีประโยชน์ร่วมกัน
ค่ านิยมขององค์ การ
ลูกค้ำ –ได้รับมำตรฐำนในกำรติ ดตั้ง และคุ ณภำพของสิ นค้ำในกำรท ำงำนอย่ำงเต็ม
ประสิ ทธิภำพ
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ผู้ข ำยสิ น ค้ำ /ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร – กำรสื่ อ สำรต้อ งถู ก ต้อ งครบถ้ ว นและชัด เจน ก ำหนด
ระบบงำนให้มี
ประสิ ทธิภำพ สภำพแวดล้อมต้องมีควำมปลอดภัย
พนักงำน – พัฒนำทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถให้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่ อง พนักงำน
สำมำรถ เข้ำใจ ตอบคำถำมหรื อข้อสงสัยของลูกค้ำได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ ก ำรด้ำ นกำรติ ด ตั้ง กล้อ งวงจรปิ ด และผลิ ต ภัณ ฑ์ เกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ด้ำ น
Security โดยอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆจะท ำงำนและส่ ง ข้อ มู ล ผ่ ำ นทำงอิ น เตอร์ เน็ ต โดยลู ก ค้ำ สำมำรถ
ตรวจสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆได้ดว้ ยตัวเอง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
อำทิเช่น
กล้องวงจรปิ ดแบบ wifi แบบเคลื่อนที่และแบบกำรติดตั้งปกติ
เครื่ อง Flow Meter กำรปริ มำณกำรกินน้ ำมันของเรื อชนิดต่ำงๆ
เครื่ องตรวจจับฝุ่ น PM2.5/PM1.0
อุปกรณ์ Smart Home ต่ำงๆ
แอพพลิเคชัน่ กำรสั่งกำรทำงำนของเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ
กลุ่มลูกค้ า
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรขนส่ งทำงเรื อ
กลุ่มอุตสำหกรรมจำหน่ำยอุปกรณ์กล้องวงจรปิ ด
โครงกำรบ้ำนตัวอย่ำง Smart Home
กลุ่ มลู กค้ำที่ ตอ้ งกำรติ ดตั้งอุ ป กรณ์ ต่ำงๆ เกี่ ยวกับ กล้องวงจรปิ ด และอุ ปกรณ์ Smart
Home
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3.3 รู ปแบบองค์ กร

นำยสุ ทศั อำจหำญศิริวงศ์
ประธำนบริ ษทั

ช่ำงฝ่ ำยติดตั้ง/ฝ่ ำยเทคนิค

โปรแกรมเมอร์

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบโครงสร้ำงองค์กร
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นักศึกษำปฏิบตั ิงำนในตำแหน่ ง ผูช้ ่วยเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรตลำด ลักษณะงำนที่
ได้รับมอบหมำยดังต่อไปนี้
1. รับโทรศัพท์ติดต่อประสำนงำนกับลูกค้ำและรับคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ
2. จัดเรี ยงเอกสำรสั่งซื้ อและทำแบบฟอร์ มรับคำสั่งซื้ อจำกลูกค้ำ
3. ตรวจสอบ ติดตำม กำรทำงำนของอปุกรณ์
3.5 ชื่อตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
นำยสุ ทศั อำจหำญศิริวงศ์ ตำแหน่ง ประธำนบริ ษทั
เบอร์โทร 089-6777232
3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในกำรปฏิ บตั ิ งำนนัก ศึ กษำโครงงำนสหกิ จศึ กษำ ได้ใช้เวลำในกำรปฏิ บ ตั ิ งำนนับตั้งแต่
วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหำคม 2562 เป็ นระยะเวลำ 16 สัปดำห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. กำหนดโครงเรื่ อง หลังจำกได้ปฏิบตั ิงำนมำระยะหนึ่งในตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
ด้ำ นกำรตลำด ซึ่ งมี ห น้ ำ ที่ รั บ โทรศัพ ท์ หรื อ เช็ ค E-mail ที่ ลู ก ค้ำ โทรเข้ำ มำหรื อ ส่ ง เข้ำ มำให้
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ตรวจสอบกำรท ำงำนของสิ นค้ำ และเป็ นผูจ้ ดั เรี ย งแบบฟอร์ ม เอกสำรกำรท ำงำนของสิ น ค้ำ น ำ
เอกสำรเข้ำแฟ้ ม และตรวจสอบกำรทำงำนของสิ นค้ำที่ทำกำรติดตั้งแล้ว
2. เก็ บ รวบรวมปั ญ หำจำกกำรท ำงำน นำข้อมูลกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของสิ นค้ำ ไป
ปรึ กษำอำจำรย์ที่ปรึ กษำ และพนักงำนพี่เลี้ยง
3. หำวิธี กำรแก้ไขปั ญ หำ ปรึ กษำ และรั บ ค ำแนะนำในกำรเขี ยนโครงงำนจำกอำจำรย์ที่
ปรึ กษำ และพนักงำนพี่เลี้ยง
4. ดำเนินกำรแก้ไขปั ญหำดำเนินงำน จัดทำเอกสำรตำมรู ปแบบของโครงงำน
5. สรุ ปผลโครงงำนติดตำมผลงำนและข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงำน
ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการดาเนินงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินงาน

2562
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิ งหาคม

1. กำหนดโครงเรื่ อง
2. เก็บรวบรวมข้อมูล
3. ค้นหำวิธีแก้ปัญหำ
4. ดำเนินกำแก้ปัญหำ
5. สรุ ปผลโครงงำน
3.8 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
- โทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์ของบริ ษทั
- สมุดจดบันทึก, ปำกกำ, ดินสอ
- คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุค้

บทที4่
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
โครงงานสหกิจศึกษาในเรื่ อง การพัฒนาแบบฟอร์มการตรวจสอบปั ญหาของกล้องวงจรปิ ด
ของบริ ษ ทั S.A.I Technology Services จากัด ซึ่ งปั ญหาคือ ของกล้องวงจรปิ ด เมื่ อใช้ไป จะมี การ
เสื่ อมตามการใช้งาน และต้องรอการรายงานปั ญหาจากลูกค้า จึงจะทาการเข้ าปรับปรุ งซ่ อมแซม จึง
จัดทาแบบฟอร์ มในการตรวจเช็คปัญหา เพื่อติดตามการทางานของสิ นค้าที่ติดตั้งไปแล้ว
4.1 ศึกษาข้ อมูลรายละเอียดทีล่ ูกค้ าสั่ ง
การศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่ลูกค้ารายงานปั ญหาการทางานของกล้องวงจรปิ ด ในแต่ละ
วันการรายงานปั ญหาของลูกค้าเกี่ยวกับกล้องวงจรปิ ดของบริ ษทั S.A.I Technology Services จากัด
อาทิเช่น กล้องเสี ย ภาพไม่ข้ ึน กล้องเอียง และปั ญหาการดูผา่ น Liveview
เดิมทีบริ ษทั S.A.I Technology Services จากัด ได้มีการจดบันทึกการรายงานปั ญหากล้อง
วงจรปิ ดของลูกค้าในรู ปแบบกระดาษทัว่ ไป ดังรู ปภาพที่แสดงด้านล่างนี้

รู ปที่ 4.1 การจดบันทึกรายงานปัญหากล้องวงจรปิ ดของลูกค้าในรู ปแบบกระดาษทัว่ ไป
จากรู ปแบบการจดบันทึกข้างต้น พบว่า ในการจดบันทึกเกิดข้อผิดพลาด ทาให้ขอ้ มูลไม่
ครบถ้วน สร้างความเสี ยหายต่อการซ่ อมบารุ งกล้อง
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4.2 พัฒนาแบบฟอร์ ม
จากการจดบันทึกการรายงานปั ญหาของกล้องวงจรปิ ดของลูกค้าบริ ษทั S.A.I Technology
Services จากัด ในรู ปแบบเดิมทาให้พบปั ญหามากมาย ดังนั้นผูจ้ ดั ทาจึงได้พฒั นาแบบฟอร์ ม จด
บันทึกปัญหากล้องวงจรปิ ดจากลูกค้าขึ้นมาใหม่ ดังรู ปด้านล่าง
ตารางที่ 4.2 ร่ างแบบฟอร์ มปั ญหาของกล้อง
ลาดับ
ทะเบียนรถ
รหัส cloud หมายเลขเบอร์
กล้อง
SIM wifi
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

ปัญหาของ
กล้อง

หมายเหตุ

4.3 นาไปประยุกต์ ใช้
หลังจากนาแบบฟอร์ มที่พฒั นาแล้ว มาใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง พบว่าการจดบันทึกข้อมูล
ปั ญหาของกล้องวงจรปิ ดของลูกค้า ทาได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ ว ซ่อมบารุ งกล้องได้ตรงตามเวลา ส่ งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ตัวอย่าง บริ ษทั พัฒนารถบรรทุก จากัด ได้โทรเข้ามาบอกสาเหตุของปั ญหากล้องวงจรปิ ด
ที่ ติ ด ตั้ง ภายในรถ บริ ษ ัท S.A.I Technology Services จ ากัด ผูจ้ ดั ท าได้ส อบถามถึ ง รายละเอี ย ด
อาการเบื้ องต้น และได้ทาการเข้าตรวจเช็ คผ่านเซิ ฟ เวอร์ โดยการดู ผ่านอิ นเตอร์ เน็ ต เมื่ อผูจ้ ดั ทา
ได้ทาการตรวจสอบปั ญหาอย่างละเอี ยดแล้ว ได้ทาการทวนปั ญหาของกล้องวงจรปิ ดให้ลูกค้าอีก
รอบพร้อมกับขอทราบเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อกลับ ข้อมูลทั้งหมดที่ผจู ้ ดั ทาสอบถามและรวมถึงปัญหา
กล้องวงจรปิ ดทั้งหมดที่ลูกค้าให้ทาการตรวจสอบได้ถูกจดบันทึกลงแบบฟอร์ มที่พฒั นาแล้ว ทาให้
ลดเวลาในการจดบันทึกข้อมูลหลายรอบ ป้ องกันการสู ญหายของข้อมูล ทาให้เอกสารมีความเป็ น
ระเบียบ และการทางานมีความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
4.4 สรุ ปและประเมินผล
หลังจากผูจ้ ดั ทานาแบบฟอร์ มบันทึกปั ญหาของกล้องวงจรปิ ดของลูกค้าที่พฒั นาแล้ว มาใช้
ภายในการปฏิบตั ิงาน ช่วยให้การบันทึกข้อมูลเกิดความเป็ นระเบียบ เกิดความรวดเร็ วในการแก้ไข
ปั ญหาให้ลูกค้า ทาให้ผูจ้ ดั ทามี เวลาทางานอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการค้นหา
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ข้อมูล รวมไปถึงทาให้ไม่มีขอ้ มูลสู ญหายหรื อตกหล่น และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ ทา
ให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากทีไ่ ด้ มีการดาเนินงาน
หลังจากที่ได้พฒั นาแบบบันทึกการใช้งานกล้องวงจรปิ ดของลูกค้า และนาแบบบันทึกมา
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหานั้น พบว่าสามารถบรรลุตามวัตถุ ประสงค์ของโครงงานสหกิ จศึกษา
ดังนี้
1. สามารถตรวจสอบปั ญหาของกล้องวงจรปิ ดได้ง่ายขึ้น
2. มีการจดบันทึกและจัดเรี ยงข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกต่อการค้นหา
3. พนักงานฝ่ ายตรวจสอบและฝ่ ายแก้ไข สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็ นระเบียบง่ายต่อ
การดาเนินงาน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. ในการจัดทาแบบฟอร์ มพนักงานในฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เข้าใจ จึงต้องใช้เวลาในการ
ทาความเข้าใจ
5.1.3 ข้ อเสนอแนะเพือ่ เป็ นแนวทางแก่ ผ้ อู นื่
1. ควรจัดทาวิธีการพัฒนาการแบบบันทึกการใช้งานกล้องวงจรปิ ดของลูกค้า
2. ในการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางานใหม่ อาจเกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งกับ
พนักงานเก่าที่เคยชินกับระบบเดิมหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น ควรสื่ อสาร พูดคุย ทาความเข้าใจก่อน
การเปลี่ยนแปลง
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. ได้ป ระสบการณ์ จากการทางานเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งานจริ ง โดยได้เรี ยนรู้
ระบบงานต่าง ๆ
2. ฝึ กทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและฝึ กความอดทน
3. ได้รับ ความรู ้ ใหม่ ๆ จากบุ ค ลากรในบริ ษ ทั เพื่ อน าไปพัฒ นาและแก้ไขการท างานใน
อนาคต
4. การปฏิบตั ิงานทาให้ผปู้ ฏิบตั ิได้ฝึกฝนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1. การรายงานปั ญหาของลู ก ค้า อาจมี ก ารบ่ งบอกปั ญ หาของกล้องวงจรปิ ด ไม่ ตรงตาม
แบบฟอร์ ม ดังนั้นจึงต้อสอบถามจากพนักงานผูเ้ ชี่ ยวชาญ
2. การทางานต้องทางานแผนกอื่นด้วย เช่น แผนกบุคคล ดังนั้นจึงต้องศึกษาเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจ
ทาให้สับสนได้เพราะมีเอกสารหลายอย่าง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสารที่ ใช้ในการท างานมี ข ้อมู ล ลู ก ค้าและสิ นค้าจานวนค่อนข้างมาก ดังนั้น ผูท้ ี่ จะ
ปฏิบตั ิงาน ควรศึกษารายละเอียดให้เชี่ยวชาญ
2. ควรหาความรู ้เกี่ยวกับองค์กรก่อนที่จะเข้าไปปฏิบตั ิงาน เป็ นการแสดงความตั้งใจ ในการ
ทางาน เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่ การปฏิบตั ิงาน
3. เมื่อต้องทางานในหลายแผนก ก็อาจมีการจดบันทึกวิธีการปฏิบตั ิงานต่างๆ หรื อเอกสาร
ของแต่ละแผนกไว้ เพื่อที่จะได้นามาอ่านทบทวนและทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทคัดย่ อ

problem were correct in solving the problems of

วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้งนี้ 1)เพื่อ
พัฒ นาแบบฟอร์ มการตรวจสอบปั ญ หาของกล้อ ง
วงจรปิ ด 2)เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
การปรั บ ปรุ งแก้ไขย้อ นหลังได้ 3) เพื่ อให้การจด
บันทึกข้อมูลมีความเป็ นระเบียบ โดยปั ญหาเกิดจาก
ไม่มีแบบบันทึ กข้อมูลปั ญหาของลูกค้า ทาให้การ
บันทึ กไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสาคัญ ส่ งผลให้เกิ ด
ความล่ าช้าในการแก้ไขปั ญ หาให้ลู กค้า ดังนั้น จึ ง
จัด ท าแบบฟอร์ ม การตรวจสอบปั ญ หาของกล้อ ง
วงจรปิ ด หลังจากใช้แบบฟอร์ มนี้ แล้ว พบว่า การ
บัน ทึ กข้อ มูล ปั ญ หาจากลู กค้ามี ความถู กต้อ ง ช่ ว ย
แก้ไขปั ญหาลูกคค้าได้ตรงกับความต้องการ ส่ งผล
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

customers and meeting their requirements resulting

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

in satisfaction from the customer.
วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.เพื่อพัฒนาแบบบันทึกการใช้งานกล้อง
วงจรปิ ดของลูกค้า
2.เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
การปรับปรุ งแก้ไขย้อนหลังได้
3.เพื่อให้การจดบันทึกข้อมูลของปั ญหามี
ความเป็ นระเบียบ
ขอบเขตของโครงงาน
1.ขอบเขตด้ า น เนื้ อห า ศึ กษาปั ญ ห า
เกี่ ยวกับ การเก็บ ข้อมูลหลังการขาย และออกแบบ
บันทึกการใช้งานกล้องวงจรปิ ดของลูกค้า
2.ขอบเขตด้านพื้ น ที่ ศึ ก ษาเฉพาะแผนก
บริ ห ารงาน บ ริ ษั ท S.A.I Technology Services
จากัด
3 .ข อ บ เข ต ด้ าน ผู ้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ไ ด้ แ ก่
พนักงานขาย
4.ข อบ เขต ด้ า น เวลา ตั้ งแต่ ว ั น ที่ 14
พฤษภาคม 2562 – 30 สิ งหาคม 2562

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’

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.ทาให้พนักงานเก็บบันทึกข้อมูลหลังการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิ ดจากลูกค้าได้ครบถ้วน
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2.ท าให้ ก ารปรั ง ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญหาของ
ลูกค้า สามารถทาได้ตรงประเด็นและรวดเร็ ว
3.บริ ษั ท สามารถน าข้ อ มู ล ปั ญหาของ
ลูกค้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ต่อไป
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
1. ก าหนดโครงเรื่ อง หลั ง จากได้
ปฏิ บั ติ ง านมาระยะหนึ่ งในต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ประสานงานด้านการตลาด ซึ่ งมีหน้าที่รับโทรศัพท์
หรื อเช็ค E-mail ที่ ลูกค้าโทรเข้ามาหรื อส่ งเข้ามาให้
ตรวจสอบการทางานของสิ นค้า และเป็ นผู ้จดั เรี ยง
แบบฟอร์ มเอกสารการทางานของสิ นค้า นาเอกสาร
เข้าแฟ้ ม และตรวจสอบการทางานของสิ นค้าที่ ทา
การติดตั้งแล้ว
2. เก็บรวบรวมปั ญหาจากการทางาน นา
ข้อ มู ล การตรวจสอบการท างานของสิ น ค้า ไป
ปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา และพนักงานพี่เลี้ยง
3. หาวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หา ปรึ ก ษา และ
รั บ ค าแนะน าในการเขี ย นโครงงานจากอาจารย์ที่
ปรึ กษา และพนักงานพี่เลี้ยง
4. ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาด าเนิ น งาน
จัดทาเอกสารตามรู ปแบบของโครงงาน
5. สรุ ป ผลโครงงานติ ด ตามผลงานและ
ข้อเสนอแนะของรู ปแบบโครงงาน
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 หลังจากทีไ่ ด้ มกี ารดาเนินงาน
หลังจากที่ได้พฒั นาแบบบันทึกการใช้งาน
กล้อ งวงจรปิ ดของลู ก ค้า และน าแบบบั น ทึ ก มา
ประยุก ต์ใ ช้เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หานั้ น พบว่า สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงงานสหกิ จศึ กษา
ดังนี้
1. สามารถตรวจสอบปั ญ หาของกล้อ ง
วงจรปิ ดได้ง่ายขึ้น
2. มี ก ารจดบัน ทึ กและจัด เรี ย งข้อ มู ล ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สะดวกต่อการค้นหา

3. พนักงานฝ่ ายตรวจสอบและฝ่ ายแก้ไข
สามารถจัด การข้อ มู ลได้อ ย่างเป็ นระเบี ย บง่ ายต่ อ
การดาเนินงาน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
1. ในการจัด ท าแบบฟอร์ ม พนัก งานใน
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เข้าใจ จึงต้องใช้เวลาในการ
ทาความเข้าใจ
5.1.3 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ นแนวทางแก่
ผู้อนื่
1. ควรจัดทาวิธีการพัฒนาการแบบบันทึก
การใช้งานกล้องวงจรปิ ดของลูกค้า
2. ในการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ทางานใหม่ อาจเกิดความไม่เข้าใจ ความขัดแย้งกับ
พนักงานเก่าที่เคยชินกับระบบเดิมหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ได้ ดังนั้น ควรสื่ อสาร พูดคุย ทาความเข้าใจก่อน
การเปลี่ยนแปลง
5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
1. ได้ประสบการณ์จากการทางานเพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยได้ เ รี ยนรู ้
ระบบงานต่าง ๆ
2. ฝึ กทัก ษะการท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น และ
ฝึ กความอดทน
3. ได้รั บ ความรู ้ ใ หม่ ๆ จากบุ ค ลากรใน
บริ ษ ัท เพื่ อ น าไปพัฒ นาและแก้ไ ขการท างานใน
อนาคต
4. การปฏิ บตั ิงานทาให้ผูป้ ฏิ บัติได้ฝึกฝน
ความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ ได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีข้ ึน
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา
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1. การรายงานปั ญหาของลูกค้า อาจมีการ
บ่ ง บอกปั ญหาของกล้ อ งวงจรปิ ด ไม่ ต รงตาม
แบบฟอร์ ม ดั ง นั้ นจึ ง ต้อ สอบถามจากพนั ก งาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การท างานต้อ งท างานแผนกอื่ น ด้ว ย
เช่น แผนกบุคคล ดังนั้นจึงต้องศึ กษาเรี ยนรู ้ ซึ่ งอาจ
ทาให้สบั สนได้เพราะมีเอกสารหลายอย่าง
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
1. เอกสารที่ใช้ในการทางานมีขอ้ มูลลูกค้า
และสิ นค้ า จ านวนค่ อ นข้ า งมาก ดั ง นั้ นผู ้ ที่ จะ
ปฏิบตั ิงาน ควรศึกษารายละเอียดให้เชี่ยวชาญ
2. ควรหาความรู ้เกี่ยวกับองค์กรก่อนที่จะ
เข้าไปปฏิ บตั ิงาน เป็ นการแสดงความตั้งใจ ในการ
ทางาน เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่การปฏิบตั ิงาน
3. เมื่อต้องทางานในหลายแผนก ก็อาจมี
การจดบันทึ กวิธีการปฏิ บัติงานต่างๆ หรื อเอกสาร
ของแต่ละแผนกไว้ เพื่ อที่ จะได้นามาอ่านทบทวน
และทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การที่ผจู ้ ดั ทาได้มาปฏิบตั ิงานในโครงงาน
สหกิ จศึ ก ษา ณ บริ ษ ัท S.A.I Technology Services
จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่
30 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ส่ งผลให้ ผู ้จั ด ท าได้ รั บ
ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ต่ า งๆที่ มี ค่ า มากมาย
สาหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบับนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดี
จากความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากหลายฝ่ าย
ดังนี้

1. ดร.สมพร ปานยินดี
อาจารย์ที่ปรึ กษา
2. นายสุทศั อาจหาญศิริวงศ์ ประธาน
กรรมการบริ หาร
และบุคคลท่านอื่นๆที่ ไม่ได้กล่าวนามทุ กท่านที่ ได้
ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ท่ านที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้อ มู ล และ เป็ นที่
ปรึ ก ษาในการท ารายงานฉบับ นี้ จนเสร็ จสมบู ร ณ์
ตลอดจนให้การดูแล สอนงานในด้านต่างๆและให้
ความรู ้ ค วามเข้าใจกับ ชี วิต ของการท างานจริ งซึ่ ง
ผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย
บรรณานุกรม
ประยูร สุรินทร์. (2551). เทคนิคการคิดวิธีการ
ปรั บปรุ ง ECRS. เข้าถึงได้จาก
http//www.jobpub.com/articles/showanti
cle.asp/id=2309.
วิกิพีเดีย. (2562). ไมโครซอฟท์ เอกซ์ เซล. เข้าถึง
ได้จาก https://en.m.wikipedia.org/wiki/
ไมโครซอฟท์_เอกซ์เซล.
วิทยา อินทร์สอน. (2562). เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
โดยการลดความสูญเสี ย. เข้าถึงได้จาก
http://www.thailandindustry.com/online
mag/view2.php?id=1421&section=4&iss
ues=81.
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การพัฒนาแบบฟอร์ มการตรวจสอบปัญหาของกล้องวงจรปิ ดของ
บริษัท SAI Technology services จากัด
Forms Development for CCTV’s Error Detection of SAI
Technology Services Co., Ltd.

อาจารย์ ทปี่ รึกษาโครงการสหกิจ
ดร.สมพร ปานยินดี
โดย : นายณัฐกิตติ์ บุญอนุวฒ
ั น์
นายอภิชา ศตตุลานนท์
บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึ กษาครั้ งนี้ 1)เพื่อพัฒ นา
แบบฟอร์ ม การตรวจสอบปั ญ หาของกล้อ งวงจรปิ ด 2)
เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไข
ย้อ นหลัง ได้ 3) เพื่ อ ให้ ก ารจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล มี ค วามเป็ น
ระเบี ยบ โดยปั ญ หาเกิ ดจากไม่มีแบบบันทึ กข้อมูลปั ญ หา
ของลูกค้า ทาให้การบันทึ ก ไม่ครบถ้วน ขาดข้อมูลสาคัญ
ส่ งผลให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปั ญหาให้ลูกค้า ดังนั้น
จึงจัดทาแบบฟอร์ มการตรวจสอบปั ญหาของกล้องวงจรปิ ด
หลังจากใช้แบบฟอร์มนี้แล้ว พบว่า การบันทึกข้อมูลปั ญหา
จากลูกค้ามีความถูกต้อง ช่วยแก้ไขปั ญหาลูกคค้าได้ตรงกับ
ความต้องการ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

1.ทาให้พนักงานเก็บบันทึ กข้อมูลหลังการติดตั้ง
กล้องวงจรปิ ดจากลูกค้าได้ครบถ้วน
2.ท าให้ ก ารปรั ง ปรุ งแก้ ไ ขปั ญหาของลู ก ค้ า
สามารถทาได้ตรงประเด็นและรวดเร็ ว
3.บริ ษั ท สามารถน าข้อ มู ล ปั ญหาของลู ก ค้า ไปพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ต่อไป
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