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บทคดัย่อ 

การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เป็นการศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในองคก์ร หรือ
การเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆภายในองค์กรของห้างหุ้นส่วน  จ  ากดั เจแอนด์ที เซอร์วิส กลาส เพื่อการศึกษา
ขอ้มูลลูกค้าและสินค้าโดยการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือสินค้าโดยการจดบนัทึกรับค าสั่งซ้ือจากลูกค้า
แบบเดิมใหมี้ประสิทธิภาพในการเก็บรักษา ง่ายต่อการคน้หา และสะดวกต่อการใชง้านมากยิ่งข้ึน เพื่อใหข้อ้มูล
การติดต่อสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้มีความถูกตอ้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้จาก
ลูกคา้ยอ้นหลงัได ้และ เพื่อใหก้ารจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกตอ้งซ่ึงการใชว้ิธีการจด
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ความผดิพลาดในการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือ ผูจ้ดัท าจึงพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้มาประยกุตใ์ชใ้น
การบนัทึกขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ หลงัจากใช้พบวา่ ท าให้การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เกิดความถูกตอ้ง
มากยิง่ข้ึน กระบวนการจดัสั่งซ้ือสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัขอ้มูลต่างๆเป็นเร่ืองส าคญั และจ าเป็นในการน าไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ
แต่ละหน่วยงานก็จะมีการเพิ่มขอ้มูล กกัเก็บขอ้มูล หรือลบขอ้มูล การเก็บขอ้มูลเหล่าน้ีตอ้งเป็น
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและสามารถคน้หาน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วตรงตามจุดประสงค์ท่ีทาง
องค์กรตอ้งการ ซ่ึงภายในองค์กรมีการเก็บขอ้มูลเป็นจ านวนมาก และขอ้มูลจะถูกแบ่งแยกเป็น
ประเภทต่างๆตามแผนก เช่น ขอ้ความ เน้ือหา หรือบทสนทนาท่ีติดต่อส่ือสารกบัลูกคา้ ไฟล์เอกสาร
ท่ีถูกจดัเก็บจะตอ้งแบ่งแยกเป็นประเภท เพื่อให้ง่ายต่อการคน้หา แต่ในปัจจุบนัปัญหาท่ีพบบ่อยใน
องคก์ร คือขอ้มูลต่างๆมกัตกหล่นเป็นประจ า เพราะการเก็บขอ้มูลภายในองคย์งัไม่มีประสิทธิภาพ
มากนกั บางองคก์รยงัคงใชก้ารเก็บขอ้มูลแบบเดิม เป็นการเก็บเอกสารในแฟ้มไวร้วมๆกนัไม่ไดค้ดั
แยกเป็นหมวดหมู่ หรือเรียงรายช่ือลูกคา้ตามตวัอกัษร ก-ฮ จึงท าให้ยากต่อการคน้หาเวลามีการเกิด
ปัญหาในการสั่งซ้ือสินคา้ สินคา้ไดไ้ม่ตรงตามท่ีสั่ง รวมไปถึงการเก็บเงินลูกคา้ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีจะ
พบมากในแผนกจดัซ้ือสินคา้ ท าใหข้อ้มูลค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ตกหล่นหรือสูญหาย เป็นเหตุให้การจด
บนัทึกขอ้มูลรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้แบบเดิมตอ้งมีการพฒันาเพื่อช่วย ให้การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้มี
ประสิทธิภาพและรวมเร็วมากยิง่ข้ึน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ร่ิมเขา้มาปฏิบติังานท่ีหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส แห่งน้ี 
ในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีประสานงานดา้นการขาย  ซ่ึงต าแหน่งน้ีผูจ้ดัท าจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีด าเนินการ
รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้  ตรวจสอบรายละเอียด PO (Purchase Order) และยืนยนั ด าเนินการจดัท า
ใบสั่งผลิตตามข้อก าหนดพร้อมทั้ งตรวจสอบความถูกต้อง จากการปฏิบัติงานพบว่า  ในการ
ประสานงานจากลูกคา้  ในระหวา่งการสนทนากบัลูกคา้ไดใ้ช้วิธีการจดบนัทึกขอ้ความต่าง ๆ จาก
ลูกคา้  แต่ขอ้ความท่ีจดบนัทึกตกหล่น ไม่ครบถ้วน ขาดขอ้มูลส าคญั ๆ เช่น ช่ือผูป้ระสานงาน 
รายละเอียดของสินค้า ลักษณะเฉพาะของสินค้าบางประการท่ีลูกค้าต้องการ  ท าให้เกิดความ
ผิดพลาดในการผลิตสินค้าตามค าสั่งซ้ือ  ลูกคา้ขอเปล่ียนสินคา้เน่ืองจากสินคา้ไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ เม่ือมีความผดิพลาดเกิดข้ึนท าใหย้ากต่อการตรวจสอบ  

ดงันั้น เพื่อใหก้ารจดบนัทึกขอ้มูลระหวา่งพนกังานขายและลูกคา้เกิดประสิทธิภาพ ผูจ้ดัท า
จึงมีการท าเร่ือง “การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้”  ซ่ึงแบบฟอร์มน้ีจะช่วยลด
ขอ้ผิดพลาดในการจดบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ในการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้ ง่าย สะดวกต่อการตรวจสอบ
ขอ้มูลยอ้นกลบัในการรับค าสั่งซ้ือสินคา้  ช่วยลดความผิดพลาดจากจดบนัทึกขอ้มูล ท าให้การสั่ง
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ผลิตสินคา้ได้ตรงกบัท่ีลูกคา้ตอ้งการ และสามารถจดัส่งสินคา้ได้ทนัตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ท าให้
ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1 เพื่อใหข้อ้มูลการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้มีความถูกตอ้ง       
1.2.2 เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ยอ้นหลงัได ้  
1.2.3  เพื่อใหก้ารจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ และออกแบบ
ฟอร์มท่ีใชส้ าหรับการบนัทึกขอ้มูลค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

1.3.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ีศึกษาเฉพาะแผนกบริหารงานของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ที
เซอร์วสิ กลาส 

1.3.3 ขอบเขตดา้นผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่  พนกังานขาย  
1.3.4 ขอบเขตดา้นเวลา  ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ท าให้พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในการสั่งซ้ือสินคา้ และเรียบเรียงเอกสารอยา่ง
เป็นระบบ 

1.4.2 ท าใหก้ารรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เกิดความถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
1.4.3 กระบวนการจดัสั่งซ้ือสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
  
 



 
 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของ ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการ ECRS 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัแบบฟอร์ม 
 

2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัหลกัการ ECRS 
นกัปฏิบติัการแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือ ไดเ้สนอแนวทางท่ีสามารถใช้ปรับปรุงงานได ้โดย

พยายามคิดในแง่ของการหยุด การลด หรือ การเปล่ียน ได้แก่ การหยุดการท างานท่ีไม่จ  าเป็น
ทั้งหลาย หยดุการท างานท่ีไม่มีประโยชน์และไม่มีความส าคญัทั้งหลาย  

ประยรู สุรินทร์ (2551 : 51) กล่าววา่ องคป์ระกอบของ ECRS มีองคป์ระกอบดงัน้ี  
E = Eliminate หมายถึง การพิจารณาการท างานปัจจุบนัและท าการก าจดัความสูญเปล่าทั้ง 

7 ท่ีพบในการผลิตออกไป คือการผลิตมากเกินไป การรอคอย การเคล่ือนท่ี/เคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น 
การท างานท่ีไม่เกิดประโยชน์ การเก็บสินคา้ท่ีมากเกินไป การเคล่ือนยา้ยท่ีไม่จ  าเป็น และ ของเสีย 

C = Combine หมายถึง สามารถลดการท างานท่ีไม่จ  าเป็นลงได้ โดยการ พิจารณาว่า 
สามารถรวมขั้นตอนการท างานใหล้ดลงไดห้รือไม่ เช่น จากเดิมเคยท า 5 ขั้นตอนก็รวมบางขั้นตอน 
เขา้ดว้ยกนั ท าใหข้ั้นตอนท่ีตอ้งท าลดลงจากเดิม การผลิตก็สามารถท าไดเ้ร็วข้ึนและลดการเคล่ือนท่ี 
ระหวา่งขั้นตอนลงอีกดว้ย เพราะถา้มีการรวมขั้นตอนกนั การเคล่ือนท่ี ระหวา่งขั้นตอนก็ลดลง 

R = Rearrange หมายถึง การจดัขั้นตอนการผลิตใหม่เพื่อลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็นหรือ 
การคอย เช่นในกระบวนการผลิต หากท าการสลบัขั้นตอนท่ี 2 กบั 3 โดยท าขั้นตอนท่ี 3 ก่อน 2 จะ
ท าใหร้ะยะทางการเคล่ือนท่ีลดลง เป็นตน้ 

S = Simplify  หมายถึง การปรับปรุงวิธีการท างานให้ง่ายสะดวกข้ึนหรือสร้างอุปกรณ์การ
ท างานใหเ้กิดความง่ายข้ึนในการท างาน เป็นการลดการเคล่ือนท่ีท่ีไม่จ  าเป็นและลดการท างานท่ีไม่
จ  าเป็นลงได ้

 
2.2 แนวคิดเกีย่วกบัแบบฟอร์ม 

ในส านกังานทัว่ไปทุกแห่งไม่วา่จะเป็นส านกังานขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือส านกังานของ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ลว้นตอ้งมีระบบการจดัเก็บเอกสารและการบริหารงานเอกสารทั้งส้ินมีการ
ติดต่อโตต้อบ มีเอกสารเขา้และออกหลายประเภท บางประเภทจะตอ้งน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ 
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หรือใชเ้ป็นหลกัฐานอา้งอิง หากส านกังานใดมีการบริหารเอกสารท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วย
ใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งคล่องตวั (เนตร์พณัณา ยาวริาช,2546) 

แบบฟอร์มรับค าสั่ ง ซ้ือ รายงาน และจดหมายธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบและมี
ความสัมพนัธ์กับการบริหารเอกสาร เพราะอยู่ในเร่ืองของการบริหารและควบคุมด้านเอกสาร
ภายในส านักงาน ในหลายธุรกิจมีการใช้แบบฟอร์มเอกสารมากกว่าร้อยละ70-75 ของเอกสาร
ทั้งหมด ผูบ้ริหารส านักงานควรมีความรู้และเข้าใจแบบฟอร์ม รายงาน และจดหมายโต้ตอบ 
ตลอดจนการบริหารแบบฟอร์มทั้งการออกแบบดว้ยมือและโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
การหันมาใช้ระบบกราฟิก หรือภาพขนาดเล็ก ด้วยเทคโนโลยีวิวฒันาการแทนแบบฟอร์มหรือ
เอกสารใดๆ ในโลกปัจจุบนัและอนาคต (สุรัสวดี ราชกุลชยั,2551) 

 
2.2.1 ประเภทแบบฟอร์ม 

 แมว้่าปัจจุบนัจะเป็นยุคสารสนเทศ โดยอาศยัการติดต่อผ่านอิเล็กทรอนิกส์ แต่แบบฟอร์ม
กระดาษก็ยงัเป็นพื้นฐานการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัภายในองค์กร และยงัคงมีความจ าเป็นในดา้นการ
บริหารงานเอกสาร อาจแบ่งแบบฟอร์มไดห้ลายประเภทตามลกัษณะต่างๆไดแ้ก่ 
 แบ่งตามจุดมุ่งหมายการใช้งานได้ 2 ประเภท 

1) ภายใน (Internal) เป็นแบบฟอร์มใช้ภายในส านักงานหรือระหว่างหน่วยงาน
ภายในองคก์าร 

2) ภายนอก (External) เป็นแบบฟอร์มหรือเอกสารใช้กบับุคคลภายนอก เช่น ลูกคา้ 
เจา้หน้ี ลูกหน้ี เป็นตน้ 

 
แบ่งตามรูปแบบได้ 3 ประเภท 

1) Flat Forms เป็นเอกสารช้ินเดียว ใช้เฉพาะตวัหรือมีส าเนาเพียงหน่ึงชุด ใช้กบั
ระบบธรรมดา (ท าดว้ยมือ) เป็นแบบฟอร์มท่ีง่ายและสะดวก 

2) Specialty From มีขอบเขต รูปลกัษณ์ท่ีกวา้งมากข้ึน อาจตอ้งใชก้ารบริหารเอกสาร
หรืออุปกรณ์ส านกังานช่วยในการผลิต (ตวัอยา่งรูปท่ี 4.1) มีลกัษณะต่างๆ เช่น 
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รูปท่ี 2.1 แบบฟอร์มชนิดต่างๆ 

 
3) Machine-Readable Record Forms เป็นแบบฟอร์มพฒันาจากเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ด้วยเคร่ืองจกัรอตัโนมติั ใช้เคร่ืองพิมพ์อ่านเฉพาะขอ้มูลท่ีพิมพ์กรอกแล้วพิมพ์บน
แบบฟอร์มพิเศษไดท้นัที (สุรัสวดี ราชกุลชยั,2551) 
 

2.2.2 องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสารและหลกัการบริหารแบบฟอร์ม 
 การบริหารงานเอกสารในท่ีน้ีหมายถึง กระบวนการในการควบคุมดูแล หรือกระบวนการท่ี
เก่ียวกบัเอกสารตั้งแต่ตน้จนกระทัง่ส้ินสุดวงจรของเอกสารตั้งแต่การผลิตจนกระทัง่ถึงการท าลาย
และการบริหารงานเอกสารน้ีสามารถแบ่งงาน หรือหน้าท่ีในความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงาน
เอกสารไดด้งัน้ี (เนตร์พณัณา ยาวริาช,2546) 

1) การวางแผน 
 เป็นการเตรียมวสัดุ อุปกรณ์และสถานท่ีในการจัดเก็บ และก าหนด

แบบฟอร์มท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 
2) การก าหนดหนา้ท่ีและโครงสร้างของงานเอกสาร 

 เป็นการก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติังาน และก าหนด
โครงสร้างของงานเอกสารวา่จะเก็บไวท่ี้ไหนหน่วยงานใด 

3) การออกแบบระบบการจดัเก็บเอกสาร 
 เป็นการจ าแนกเอกสารตามระบบใดระบบหน่ึงและก าหนดกระบวนการ

จดัเก็บเอกสารตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน 
4) การเก็บรักษา 
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 เก็บรักษาเอกสารแบ่งออกเป็นการเก็บในระหวา่งปฏิบติังาน และเก็บเม่ือ
งานเสร็จเรียบร้อยแลว้ จดัเก็บในตูเ้ก็บเอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 

5) การควบคุมงานเอกสาร 
 เป็นการตรวจสอบการปฏิบติังานเอกสาร ตั้งแต่เร่ิมผลิตเอกสารไม่ว่าจะ

เป็นการคิด ร่าง เขียน พิมพ์ ท าส าเนา ผูผ้ลิตจะตอ้งมีการควบคุมอย่าง
รอบคอบในดา้นปริมาณและคุณภาพ 

6) การท าลายเอกสาร 
 เอกสารท่ีไม่มีประโยชน์แลว้อาจท าลายทิ้งโดยใช้เคร่ืองมือ หรือโดยวิธี

อ่ืนก่อนท าลายควรเสนอรายช่ือเล่มหนังสือท่ีสมควรแก่ผูบ้งัคบับญัชา
พิจารณาก่อน 
 

หลกัการบริหารแบบฟอร์มน้ีเป็นพื้นฐานทัว่ไปในการออกแบบแบบฟอร์มจะประกอบดว้ย 
4 ข้อส าคัญ ซ่ึงผูบ้ริหารส านักงานควรตระหนัก และพยายามปรับปรุงให้สอดคล้องระหว่าง
หลักการและสถานการณ์จริงหรือหลักการใช้ และหลักการใช้น้ีจะใช้ในเม่ืออยู่ในเง่ือนไข
ดงัต่อไปน้ี (สุรัสวดี ราชกุลชยั,2551) 

1) มีขอ้มูลแน่นอนท่ีตอ้งเก็บรวบรวมเพื่อใชใ้นระบบขอ้มูล 
2) เม่ือมีขอ้มูลบนัทึกซ ้ าซ้อน ควรจดัท าแบบฟอร์มซ่ึงมีส าเนาเพื่อประหยดัเวลาใน

การด าเนินงาน 
3) เม่ือมีความจ าเป็นท่ีต้องบนัทึกข้อมูลในต าแหน่งเดียวกันควรตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของเอกสารก่อนด าเนินงาน 
4) เม่ือตอ้งการให้มีความรับผิดชอบแน่นอนในการท างาน โดยจดัหาพื้นท่ีว่างเพื่อ

การลงนามในงานท่ีรับผดิชอบ  
 

2.2.3 หลกัการออกแบบแบบฟอร์มทีม่ีประสิทธิภาพ 
 การออกแบบแบบฟอร์มท่ีดีตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการ และทราบถึงขอ้มูลของ
ผูใ้ช้ รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของแบบฟอร์ม เช่น สี คุณภาพ ขนาด เพื่อเช่ือมให้เกิดความ
ตอ้งการแบบฟอร์มท่ีตรงตามความประสงคก์ารใชง้าน นกัออกแบบแบบฟอร์มตอ้งท าการวิเคราะห์
และพยายามเขา้ใจระบบงานท่ีตอ้งการใชแ้บบฟอร์มและตอบค าถาม การออกแบบท่ีดีตอ้งง่ายต่อ
การกรอกข้อมูล การอ่านและการใช้ แบบฟอร์มท่ีสร้างทศันคติท่ีดีแก่ผูใ้ช้ จะมีผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุน ค าแนะน าในการออกแบบแบบฟอร์มท่ีมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
(สุรัสวดี ราชกุลชยั,2551) 

1) ก าหนดและเรียบเรียงล าดบัขอ้มูลท่ีจะกรอกในแบบฟอร์ม 
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2) ท าการกรอกแบบอยา่งง่ายและมีประสิทธิภาพ 
3) มีการระบุแบบฟอร์มท่ีเหมาะสม 
4) มีค าแนะน าการใชแ้บบฟอร์มท่ีชดัเจน 
5) เลือกแหล่งการพิมพแ์บบฟอร์มท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะหาได ้

 
 



 
 

 

บทที3่ 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
ช่ือสถานประกอบการ (ภาษาไทย)         : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส   
                    (ภาษาองักฤษ) : Improvement of customer order form for J&T Service Glass

           Part., Ltd   
ท่ีอยูส่ถานประกอบการ:             ท่ีตั้ง 27 ซอยเศรษฐกิจ 52 แขวงบางไผ ่เขตบางแค ถ.เพชรเกษม

           กรุงเทพฯ 10160                                              
โทรศพัท:์               081-899-7580 
แฟกซ์:                02-421-9348 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส
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3.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

 
รูปท่ี 3.2 หา้งหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส 

 
3.2.1 เกีย่วกบับริษัท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เร่ิมจดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 09 
กุมภาพนัธ์ 2555 ดว้ยทุนจดทะเบียน 3แสนบาท เพื่อประกอบธุรกิจบริการรับติดตั้งกระจกรถยนต ์
กระจกอาคาร ติดฟิล์มรถยนต์ และติดฟิล์มอาคารในอดีตท่ีผ่านมา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ที
เซอร์วสิ กลาส คุณจริยา วรประสพสุข เจา้ของธุรกิจห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส ได้
เร่ิมตน้จากการเป็นพนกังานบริษทัผลิตกระจก และรับติดตั้งกระจก จึงมีความเช่ียวชาญทางดา้น
กระจกเป็นอย่างดี คุณจริยา จึงได้เล็งเห็นความส าคญัทางด้านประเภทบริการรับติดตั้งกระจก
และฟิลมก์ลองแสง จึงไดผ้นัตวัเองมาเป็นเจา้ของธุรกิจหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส ใน
ปัจจุบนัน้ี 
 
วสัิยทศัของบริษัท (Corporate Vision) 

 มุ่งพฒันาการบริการให้แก่ลูกค้า ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยความรู้ 
ความสามารถ และเอาใจใส่ เขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้ริง เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้ า
กลุ่มธุรกิจรับติดฟิลม์อาคาร ติดฟิลม์รถยนต ์ติดตั้งกระจกรถยนต ์กระจกอาคารในระดบัสากล 
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พนัธกจิของบริษัท 
1. บริการใหไ้ดคุ้ณภาพและน าเสนอสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้ 
2. ก ากบัควบคุมดูแลในเร่ืองของตน้ทุนสินคา้ และให้สินคา้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลูกคา้

ตอ้งการ 
3. ดูแลเอาใจใส่และใหค้วามรู้แก่พนกังานในองคก์ร เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นพนกังานท่ีมีคุณภาพ

และมีความสามารถรอบดา้น เพื่อท่ีจะดูแลเอาใจใส่สินคา้ของลูกคา้ใหไ้ดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
4. สร้างระเบียบวินัยให้แก่บุคลากร เพื่อให้บุคลากรเป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบ และ

ซ่ือสัตยต่์องานในองคก์ร 
5. เอาใจใส่เร่ืองคุณภาพชีวติของพนกังานในองคก์ร รวมไปถึงส่ิงแวดลอ้มรอบองคก์ร 
6. รักษาส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองของ เสียง และขยะ เพื่อท่ีจะให้พนกังานในองคก์รและชุมชน

มีสุขภาพท่ีย ัง่ยนื และด าเนินชีวติร่วมกนัได ้
7. ด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใหทุ้กฝ่ายมีประโยชน์ร่วมกนั 

 
ค่านิยมขององค์การ 

 ลูกคา้ – ไดรั้บสินคา้และบริการตรงตามเวลาท่ีตกลงกนัไว ้สินคา้ท่ีบริการให้แก่ลูกคา้
ไม่อยูใ่นสภาพท่ีเสียหายหรือ ช ารุด ความปลอดภยัในการติดตั้งสินคา้มีประสิทธิภาพ ลูกคา้ไดรั้บ
บริการท่ีดีและมีความพึงพอใจสูงสุด 

 ผูข้ายสินค้า/ผูใ้ห้บริการ – การส่ือสารต้องถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ก าหนด
ระบบงานใหมี้ประสิทธิภาพ สภาพแวดลอ้มตอ้งมีความปลอดภยั 

 พนกังาน – พฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถให้แก่พนกังานอย่างต่อเน่ือง พนกังาน
สามารถ เขา้ใจ ตอบค าถามหรือขอ้สงสัยของลูกคา้ไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถแสดงความคิดเห็นได ้ 

 
3.2.2 การให้บริการหลกัขององค์กร 

เป็นผูจ้ดัจ  าหน่าย ติดตั้งกระจก ฟิลม์กรองแสง และเป็นศูนยบ์ริการดา้นการรับติดตั้งกระจก
ตามอาคารบ้านเรือนแบบครบวงจรโดยกระจก และฟิล์มกรองแสงนานาชนิดอีกมากมาย
หลากหลาย เหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีจะมาสั่งติดตั้งกบัทางร้าน อาทิเช่น รับตดักระจกติด
อาคารบา้นเรือนต่างๆ หรือ ตดัให้เป็นรูปทรงต่างๆตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ รับติดฟิล์มกรองแสงทุก
ชนิด และในทุกขั้นตอนการปฏิบติังานหรือติดตั้งจะเขม้งวดทั้งในเร่ืองคุณสมบติัทางเคร่ืองจกัร 
ฝีมือพนกังาน การดูแลเอาใจใส่ลูกคา้ และบริการหลงัการขาย ติดตามความพึงพอใจลูกคา้ เพื่อให้
ไดม้าตรฐานและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด 
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รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 
อาทิเช่น  

 ฟิลม์กรองแสงต่างๆเช่น ฟิลม์ Lamina , Hi Kool 
 กระจกนิรภยัต่างๆ , กระจกรถยนต ์

 
ฟิล์มกรองแสงต่างๆเช่น ฟิล์ม Lamina , Hi Kool 
 

 

 
รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งฟิลม์กรองแสง Hi-Kool 

 

 
 

รุ่นฟิล์ม BP30HC สีควนั ราคา 3000 บาท  
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    65 % 
 % แสงส่องผา่น           30 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          18 %

         

 

รุ่นฟิล์ม BP20HC สีควนัเทา ราคา 3000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    65 % 
 % แสงส่องผา่น           21 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          18 %
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รุ่นฟิล์ม BP15HC สีเทาด า ราคา 3000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    60  % 
 % แสงส่องผา่น           15  % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          10 %

         
 
 

รุ่นฟิล์ม BP10HC สีเทาปรอท 
ราคา 3000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    66 % 
 % แสงส่องผา่น           12 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          17 %

        
 

รุ่นฟิล์ม BP6HC สีด านิล ราคา 3000 บาท  
 % การลดความร้อนจากแสงแดด     65 % 
 % แสงส่องผา่น            4   % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          10 %

       

รุ่นฟิล์ม BP5HC สีควนั ราคา 3000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    70 % 
 % แสงส่องผา่น            4  % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          17 %

 ประโยชน์และคุณสมบติัของฟิลม์กรองแสง Hi-Kool รุ่น Black Pearl 
ป้องกนัรังสี UV ไดม้ากกว่า 99 %ลดความร้อนจากแสงแดดสูงถึง 84 % สูงกว่าฟิล์ม

ยี่ห้ออ่ืนๆ ในตลาดอุณหภูมิภายในรถโดยสารของท่าน จะเยน็ไวข้ึนอย่างชดัเจน หลงัสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ และเปิดแอร์เน้ือฟิล์มเคลียร์ ให้ทศันวิสัยดีเยี่ยม ขบัข่ีสบายตา ทั้งกลางวนัและ
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กลางคืนช่วยยดึเศษกระจกไม่ใหแ้ตกกระจาย (กรณีเกิดอุบติัเหตุ) ช่วยประหยดัเงินและพลงังาน 
ท าให้เคร่ืองปรับอากาศท างานน้อยลงอยา่งชดัเจน และยงัเป็นฟิล์มสีเขม้ท่ีไม่บล็อกสัญญาณ 
GPS และ Easy Pass เพราะเน้ือฟิล์มผลิตดว้ยนวตักรรมล่าสุดท่ีผสาน สาร ITO (Indium Tin 
Oxide สารท่ีใชเ้ครือบกระจกเคร่ืองบิน) และโลหะ เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งลงตวั จึงกนัความร้อนได้
ดีเยีย่มและไม่มีปัญหาเร่ืองการรับสัญญาณดิจิตอลต่างๆ 

 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งฟิลม์กรองแสง Lamina 

 

 
 
 

รุ่นฟิล์ม POP50N สีนิวทรัล ราคา 3500 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    41 % 
 % แสงส่องผา่น           54 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          13 % 

     
 
 

 

รุ่นฟิล์ม APL45NX สีชาโคล ราคา 3500 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    43 % 
 % แสงส่องผา่น           44 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          11 % 
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รุ่นฟิล์ม POP358K สีดพี แบลค็ 

ราคา 3500 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    51 % 
 % แสงส่องผา่น           34 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          18 % 

  
 
 

รุ่นฟิล์ม POP20N สีนิวทรัลราคา 4000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    62 % 
 % แสงส่องผา่น           27 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          23 %

 
 
 
 

รุ่นฟิล์ม POP20C สีชาโคลเข้ม 

ราคา 4000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    58 % 
 % แสงส่องผา่น           21 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          8 %

 
 
 
 

รุ่นฟิล์ม POP20RBB สีนิวทรัลบรอนซ์เข้ม 
ราคา 4000 บาท 
 % การลดความร้อนจากแสงแดด    72 % 
 % แสงส่องผา่น           28 % 
 % การลดรังสี UV          99 % 
 % การสะทอ้นแสง          8 %

 POP Series 
เทคโนโลยีพิเศษท่ีรังสรรค์คิดคน้วิจยั และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เน้ือฟิล์มระดบั

อนุภาคเมทลัลิคอลัลอยบริสุทธ์ิ  100% แบบ Magnetron Sputtering Vacuum Coating ดว้ยการ
เหน่ียวน าประจุไฟฟ้าใหอ้ะตอมโลหะ เรียงตวับนเน้ือฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตลั
ใส และชั้น Pressure  Sensitive Adhesion ชนิด Hi - Performance รวมซ้อนกนัถึง 6 ชั้น ก าเนิดเป็น
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ชั้นเน้ือฟิลม์เหน่ียวแน่น ทนทาน ให้สัมผสัแนบสนิทกบักระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความ
ร้อนจากแสงแดดจริงไดสู้งข้ึนถึง 60% ทั้งกนัรอยขีดข่วน และลดอนัตรายกรณีกระจกแตกไดร้ะดบั 
AAA จนไดรั้บการยอมรับใหเ้ป็นฟิลม์ยอดนิยมของผูใ้ชร้ถทัว่โลก 

ลามิน่าฟิลม์ทุกรุ่นปลอดสนิม และผา่นการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของ AIMCAL และ 
ASTM 

 เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผูผ้ลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The 
Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940) 

 ทดสอบค่ารังสียวูท่ีีความยาวคล่ืน 300-380 nm ท่ี Air Mass 2 
การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวดัจากแสงแดดโดยตรงจะไดผ้ลท่ีถูกตอ้งกวา่

การวดัปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท ์เน่ืองจากความร้อนจากแหล่งก าเนิดทั้งสองมีลกัษณะ
แตกต่างกนัอยา่งส้ินเชิง 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 ตวัอยา่งแคตตาล็อกฟิลม์กรองแสงแบบจริง 
 แบบตวัอยา่งท่ีน ามาเป็นตวัอยา่งจริงท่ีเคยมีจ าหน่ายภายในร้าน ซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กยกเลิกขาย
ไปแลว้ จึงขออนุญาตน ามาเป็นตวัอยา่งประกอบความเขา้ใจเพื่อใหภ้าพท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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กระจกนิรภัยต่างๆ , กระจกรถยนต์ 

 
รูปท่ี 3.6 กระจกนิรภยัดา้นหนา้รถยนต์ 

 ขนาดของกระจกรถยนตต์อ้งตามยีห่อ้และรุ่นแต่ละยีห่อ้หรือแต่ละรุ่นขนาดกระจก
จะไม่เท่ากนั (จะตอ้งโทรมาสอบถามก่อนเพราะทางร้านไม่ไดมี้ของสตอ็กไว)้ 

 ตวัอยา่งราคาของกระจกนิรภยัรถยนตย์ีห่อ้ตามทอ้งตลาด 
Honda Jazz       ราคา 2500-3500 (ราคาตามปีของรถ) 
Honda Civic     ราคา 3500-5000 (ราคาตามปีของรถ) 
Honda Accord  ราคา 5000-7500 (ราคาตามปีของรถ) 
Toyota Vios      ราคา 2000-3500 (ราคาตามปีของรถ) 
Toyota Altis      ราคา 3500-5000 (ราคาตามปีของรถ) 
Toyota Camry   ราคา 5000-7000 (ราคาตามปีของรถ) 

 

 
รูปท่ี 3.7 ตวัอยา่งกระจกนิรภยัเทมเปอร์ 

กระจกนิรภยัมีความแขง็แรงมากกวา่กระจกทัว่ไป เม่ือกระจกแตก จะไม่แตกเป็นช้ินส่วนท่ี

มีความคม แต่จะแตกเป็นช้ินเล็กๆ คลา้ยกอ้นกรวด ช่วยให้ลดโอกาสในการเกิดอาการขาดเจ็บของ

ผูค้นท่ีเดินผา่น จึงเป็นท่ีมาของช่ือกระจกนิรภยั อาคารส่วนใหญ่จึงนิยมใชก้ระจกนิรภยัเพื่อความ
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ปลอดภยั ถูกผลิตดว้ยกระบวนการท่ีใชค้วามร้อนสูง และถูกท าให้เยน็อยา่งรวดเร็ว ท าให้กระจกมี

ความแขง็แรงกวา่ปกติ วิธีการน้ีจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระจกไดม้ากกวา่ 5-10 เท่าจากกระจก

ทัว่ไป รวมถึงยงัป้องกนัความร้อนไดอี้กดว้ย 

ความแข็งแรงและความทนทาน กระจกนิรภยัมีความแข็งแรงสูง และสามารถทนต่อสภาพอากาศท่ี

เปล่ียนแปลงมากได ้ไม่ว่าจะเป็นพายุจากความกดอากาศสูงหรือฝนฟ้าคะนอง อาคารสูงเกือบทุก

แห่งนิยมใชก้ระจกนิรภยั เพราะอาคารเหล่านั้น จะประสบกบัความกดอากาศสูงบ่อยคร้ัง และจากท่ี

มนัมีความแข็งแรงและทนทาน ท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพาขอบหนา้ต่าง ประตู

และหนา้ต่างไร้ขอบจึงเป็นท่ีตอ้งการมากข้ึน และกลายเป็นส่วนท่ีใชป้ระดบัตกแต่งบา้นในปัจจุบนั 

คุณภาพ ในกระบวนการท่ีผา่นความร้อนสูง จะไม่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของกระจก ท าให้

ไดมุ้มมองท่ีชดัเจน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับหนา้ต่าง ในขณะท่ียงัคงความแขง็แรงเอาไวไ้ดด้ว้ย 

ช่วยรักษาอุณหภูมิในห้อง จากการท่ีมนัทนความร้อน กระจกนิรภยัสามารถท าต่ออุณหภูมิท่ีสูงถึง 

200-300 องศาฟาเรนไฮตไ์ด ้

 

 

 

รูปท่ี 3.8 ตวัอยา่งขนาดกระจกนิรภยัเทมเปอร์ 

เป็นตวัอยา่งเปรียบเทียบความหนาของกระจกนิรภยัขนาดต่างๆ ซ่ึงทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส มีกระจกเพียง 2 ขนาด เป็นขนาดมาตรฐานส าหรับใช้ภายในบา้นเรือน 

และ ส าหรับไวใ้ชก้บัตึกสูง 7 ชั้นข้ึนไป คือ 5 มิลลิเมตร และ 10 มิลลิเมตร 
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 ตวัอยา่งกระจกนิรภยัขนาด 5 มิลลิเมตร เหมาะส าหรับใชใ้นบา้นเรือนท่ีมี 2-3 ชั้น

ข้ึนไป เพราะกระจกไม่มีความหนาจนเกินไป ไซส์ความหนาเหมาะส าหรับบา้น

หรืออาคารพาณิช 

            

 ตวัอยา่งกระจกนิรภยัขนาด 10 มิลลิเมตร เหมาะส าหรับใช้บนตึกสูงท่ีมีความสูง 7 

ชั้นข้ึนไป เพราะตึกสูงตอ้งการกระจกท่ีหนากว่ากระจกตามบา้นเรือน ในเร่ือง

ความแข็งแรงในการทนฝน ตา้นลม หรือป้องกนัแดดได้มากกว่าบา้นเรือนปกติ

ทัว่ไป 

กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มบริษทัรับเหมาติดตั้งกระจกอาคาร 

 กลุ่มบริษทัรับตกแต่งภายใน 

 กลุ่มบริษทัประกนัภยัต่างๆ 
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3.3 รูปแบบองค์การและการบริหารงานขององค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
รูปท่ี 3.9 ลกัษณะผงังานการท างานขององคก์ร 

 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย 
 3.4.1 นางสาวชญาภา ชุตาภรณ์ 
          ต  าแหน่งงาน:         ผูพ้ฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 

         ลกัษณะการท างาน:         รับโทรศพัท์ติดต่อประสานงานกบัลูกค้าและรับค าสั่งซ้ือ
            จากลูกค้า จดัเรียงเอกสารสั่งซ้ือและท าแบบฟอร์มรับค า
            สั่งซ้ือจากลูกคา้ 

 
3.5 ช่ือต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

นางจริยา วรประสพสุข  
ต าแหน่งงาน: เจา้ของธุรกิจหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส 
 

3.6 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 
ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 
 

3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  
3.7.1.  ก าหนดโครงเร่ือง หลังจากได้ปฏิบัติงานมาระยะหน่ึงในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี

ประสานงานดา้นการขาย  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับโทรศพัท ์หรือเช็ค E-mail ท่ีลูกคา้โทรเขา้มาหรือส่งเขา้มา
สั่งซ้ือสินคา้ และเป็นผูจ้ดัเรียงแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือและเอกสาร น าเอกสารเขา้แฟ้ม 

นางจริยา วรประสพสุข 

เจา้ของกิจการหรือผูจ้ดัการร้าน 
นายถวลิ ทองทศ 

หุน้ส่วนกิจการ,ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

นางปริญญา วรประสพสุข 

หวัหนา้แผนกฝ่ายธุรการ 
นายถวลิ ทองทศ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี /การเงิน /
จดัซ้ือบุคคล 

นายสายชล อาษาวงั 

หวัหนา้แผนกติดตั้งกระจก
รถยนต ์

นายณฐักรณ์ ชยับิล 

หวัหนา้แผนกติดตั้งฟิลม์
รถยนต-์อาคาร 

นางสาวชญาภา ชุตาภรณ์
พนกังานฝึกงานแผนกธุรการ 
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3.7.2. เก็บรวบรวมปัญหาจากการท างาน น าขอ้มูลการสั่งซ้ือและเอกสาร ไปปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษา และพนกังานพี่เล้ียง  

3.7.3. หาวิธีการแกไ้ขปัญหา ปรึกษา และรับค าแนะน าในการเขียนโครงงานจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา และพนกังานพี่เล้ียง 

3.7.4. ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด าเนินงาน จดัท าเอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 
3.7.5. สรุปผลโครงงานติดตามผลงานและขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
 

ตารางที ่3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

 
3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

-  โทรศพัทมื์อถือ , โทรศพัทข์องบริษทั 
-  แมก็ซ์, ท่ีถอนลวด, ท่ีหนีบกระดาษ  
-  สมุดจดบนัทึก, ปากกา, ดินสอ 
-  คอมพิวเตอร์,โน๊ตบุค้ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 

1. วางแผนการด าเนินโครงงาน     
2.รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด     
3. ออกแบบโครงงาน     
4.จดัท าโครงงาน     
5. ตรวจสอบโครงงาน     
6.จดัท าเอกสาร     



     
 

 

บทที4่ 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส ซ่ึงปัญหาคือขอ้มูลการสั่งสินคา้มีจ านวนมาก ช่ือเรียกของ
สินคา้ก็แตกต่างกนัออกไป ดงันั้นการรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้แบบทัว่ไปจึงท าให้มีความซับซ้อน 
ยุ่งยาก และใช้เวลานานในการสั่งสินคา้ ผูจ้ดัท าจึงได้มีการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือ  ดงัมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 4.1 ศึกษาข้อมูลรายละเอยีดลูกค้า 

การศึกษาขอ้มูลรายละเอียดท่ีลูกคา้สั่ง ในแต่ละวนัลูกคา้ท่ีตอ้งการเขา้มาติดต่อสอบถาม
เก่ียวกับการผลิตสินค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส อาทิเช่น รูปแบบสินค้า 
คุณภาพของวสัดุท่ีใช้ของตวัสินคา้ สต็อกของท่ีทางร้านมี ระยะเวลาในการรอสินคา้ ขอ้จ ากดัใน
การสั่งสินคา้ และการช าระเงิน ฯลฯ 

เดิมทีห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส ไดมี้การจดบนัทึกค าสั่งซ้ือของลูกคา้ใน
รูปแบบกระดาษทัว่ไป หรือ จดใส่สมุด Copy  ผูจ้ดัท าเห็นว่าการจดบนัทึกแบบสมุดจด Copy 
แบบเดิมท าให้ขอ้มูลบางส่วนตกหล่น ลายมืออ่านเขา้ใจยาก สูญหายง่าย และเปราะบางต่อการเก็บ
รักษา อาจท าให้เกิดการฉีกขาดง่าย ยากต่อการเก็บประวติัลูกค้าเก่าและใหม่ จึงพฒันามาเป็น
รูปแบบพิมพใ์บเสร็จรับสินคา้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา แยกขอ้มูลไดง่้าย และ เน้ือหาอ่านเขา้ใจ
ได้ ง่ า ย  ดัง รูปภาพ ท่ี แสดงด้าน ล่ า ง น้ี จะ เ ป็น รูปส มุดจด  Copy แบบ เ ดิม ท่ีทา ง ร้ านใช้
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รูปท่ี 4.1 การจดบนัทึกค าสั่งซ้ือของลูกคา้ในรูปแบบสมุด Copy 

4.2 พฒันาแบบฟอร์ม 

จากการจดบนัทึกค าสั่งซ้ือของลูกคา้ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส กลาส ในรูป
แบบเดิมท าให้พบปัญหามากมายดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดพ้ฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ข้ึนมา
ใหม่ในรูปแบบจดบันทึกในแบบฟอร์มส าเร็จรูปท่ีพัฒนาแล้ว  ซ่ึงแบบฟอร์มใบเสนอราคา 
แบบฟอร์มใบส่งสินคา้ แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน จะมีหน้าตาแบบฟอร์มคลา้ยกนัทางร้านจะเก็บ
ประวติัลูกค้าไว้ใบรูปแบบใบส่งสินค้าไว้เพื่อท าประวติัลูกค้า และจะให้ใบเสนอราคาและ
ใบเสร็จรับเงินใหแ้กลูกคา้เก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐาน แบบฟอร์มใบเสนอราคา แบบฟอร์มใบส่งสินคา้ 
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ก็จะประกอบไปดว้ย ช่ือลูกคา้แต่ละบริษทัท่ีเขา้มาติดต่อ รหสัลูกคา้คนท่ี
เท่าไหร่ซ่ึงการท่ีมีรหสัลูกคา้จะท าใหเ้ราจดัระเบียบเวลาการท างานส่งไดอ้ยา่งเป็นระเบียบเพราะเรา
จะท างานตามหมายเลขรหัสลูกคา้ และก็ก าหนดระยะเวลาส่งของหรือติดตั้ง ขอ้ท่ีจดัส่งตามท่ีอยู่
ลูกคา้ท่ีแจง้ไว ้และนอกจากขอ้มูลลูกคา้แล้วภายในใบแบบฟอร์มใบเสนอราคาก็จะมี รหัสสินคา้
หมายเลขท่ีเท่าไหร่ ช่ือสินคา้ และ จ านวนสินคา้ ท่ีลูกคา้สั่งเพื่อเป็นการยืนยนัให้แก่ทางร้านของเรา
และลูกคา้วา่ของท่ีสั่งถูกตอ้งท าให้ลดความผิดพลาดในการสั่งของลดลง ราคา ส่วนลด จ านวนเงิน 
ค่า VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อยนืใหท้างลูกคา้และร้านรับทราบตรงกนัวา่ราคาสุทธิเท่าไหร่ ราคา



23 
 

 

ต่อช้ินเท่าไหร่ ค่า VAT หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ และลูกคา้สามารถน าใบเสร็จท่ีเราออกให้ไปยื่น
ขอลดหยอ่นภาษีได ้ดงัตวัอยา่งรูปภาพดา้นล่าง 

 

รูปท่ี 4.2 ร่างแบบฟอร์มใบเสนอราคา 

ใบเสนอราคา (Quotation) คือ  เอกสารท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการออกให้กบัผูส้นใจ เพื่อแสดง

รายละเอียดสินคา้ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงภายในเอกสารใบเสนอราคาจะตอ้งมีการช้ีแจงรายการ

สินคา้หรือรายการบริการอย่างชัดเจน พร้อมระบุเง่ือนไขและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงเอกสารใบเสนอ

ราคานั้นนอกจากจะแสดงรายละเอียดสินคา้แลว้ ยงัส่งผลต่อความน่าเช่ือถือให้กบัธุรกิจอีกดว้ยและ

การเปิดใบเสนอราคามีองคป์ระกอบหลกัๆ ดงัน้ี 
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1. ใบเสนอราคาควรมีรายละเอียดท่ีชดัเจน ประกอบไปดว้ย 

รายละเอยีดของงาน  

ประกอบไปดว้ย ช่ือลูกคา้ เพื่อท่ีจะไดรั้บรู้วา่ทางองค์กรติดต่อกบัลูกคา้ช่ืออะไร และเวลา
ท าประวติัลูกคา้ก็จะง่ายข้ึน , ท่ีจดัส่ง ทางองคก์รจะตอ้งทราบท่ีอยูข่องลูกคา้เพื่อท่ีจะไดส่้งสินคา้ได้
ถึงมือลูกคา้ รหัสลูกคา้ เพื่อท่ีทางองค์กรจะไดท้ราบว่าลูกคา้ท่านใดมาก่อนและหลงัตามเลขรหัส 
และเป็นลูกคา้รหสัท่ีเท่าไหร่เพื่อท่ีจะส่งของไดต้ามคิวหรือรหสัท่ีก าหนดไว ้

สินค้า/บริการ  

ประกอบไปด้วย รหัสสินคา้ เพื่อง่ายต่อการคน้หาสินคา้ และสามารถระบุได้เลยว่าเป็น
สินคา้ตวัไหนลดการผดิพลาดในการคน้หาสินคา้ , ช่ือสินคา้ เพื่อท่ีจะท าใหไ้ดท้ราบถึงวา่รหสัสินคา้
ตวัน้ีตรงกบัช่ือสินคา้ท่ีคุณลูกคา้ตอ้งการและเป็นช่ือเรียกสินคา้ , จ านวนและหน่วยของสินคา้ 
เพื่อท่ีจะทราบวา่ลูกคา้ตอ้งการสั่งของก่ีช้ินก่ีหน่วย และเป็นตวัยืนยนัวา่ของท่ีส่งไปจ านวนก่ีช้ินก่ี
หน่วย , ราคา เพื่อใหท้ราบวา่ราคาต่อช้ินหรือหน่วย มีราคาเท่าไหร่ 

เงื่อนไขการจัดส่ง ระยะเวลา และหมายเหตุส าคัญประการต่างๆ เกีย่วกบัการขาย 

 ประกอบไปดว้ย เวลาและวนัท่ีจดัส่ง เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึงวนัและเวลาอายุของงานท่ีจะตอ้ง
เตรียมจดัส่งสินคา้ ลดปัญหาการส่งสินคา้ล่าชา้และตกหล่น , ส่วนลด และ VAT เพื่อท่ีจะไดท้ราบ
วา่มีส่วนลดก่ีเปอร์เซ็นต ์และภาษีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นก่ีเปอร์เซ็นต ์, หมายเหตุต่างๆ เพื่อท่ีจะไดท้ราบ
ถึงเง่ือนไขการบริการ ระยะเวลารับประกนัสินคา้ , ลายเซ็นอนุมติัซ้ือบนใบเสนอราคา การลงช่ือ
เพื่อตกลงในใบเสนอราคาซ่ึงระบุถึงเง่ือนไขต่างๆ เม่ือลูกค้าลงช่ืออนุมติัแล้ว ผูป้ระกอบการก็
สามารถเร่ิมท างานไดท้นัที 
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รูปท่ี 4.3 ร่างแบบฟอร์มใบส่งสินคา้ 

ใบส่งสินคา้ (Delivery Note) คือ เป็นเอกสารท่ีผูส่้ง(ผูข้าย) ใชเ้ป็นหลกัฐานในการส่งมอบ
สินคา้ รายละเอียดในใบส่งสินคา้ก็จะเป็นชนิดของสินคา้ จ  านวนของสินคา้ ลกัษณะสินคา้ท่ีถูกส่ง
มอบ เอกสารใบส่งของมีความส าคญัมากเม่ือเกิดเหตุการณ์หรือขอ้พิพาทระหวา่งผูส่้งของ และผูรั้บ
ของไม่ว่าจะเป็นจ านวนของสินคา้ท่ีไม่ถูกตอ้ง ลกัษณะของสินคา้ไม่เป็นไปตามท่ีตกลงในใบส่ง
ของ รายละเอียดท่ีควรมีในใบส่งสินคา้มีดงัต่อไปน้ี  

1. รายละเอียดส าคญัของสินคา้ท่ีจะตอ้งน าส่งอยา่งจ านวนหน่วยเพื่อใหท้ราบวา่ก่ีหน่วยและก่ี
จ านวน ปริมาณเท่าไหร่ และ ลกัษณะคุณภาพเป็นอยา่งไร ตลอดจนมูลค่าของสินคา้มีราคา
เท่าไหร่ เพื่อใหท้ราบถึงราคาสุทธิของสินคา้ 

2. ช่ือ และท่ีอยูข่องผูรั้บของหรือสินคา้ เพื่อท่ีจะส่งสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
ลดการผดิพลาดในการส่งสินคา้ 

3. สถานท่ีการจดัส่ง เพื่อใหลู้กคา้ทราบถึงท่ีตั้งของสถานท่ีๆจดัส่งสินคา้มาให ้
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4. ลายเซ็นในใบส่งของ หรือใบส่งสินคา้จากผูท่ี้ด าเนินการส่ง เพื่อเป็นหลกัฐานวา่มีการ
ด าเนินการจดัส่งจริง 

5. ลายเซ็นผูรั้บในใบส่งของ เพื่อยนืยนัวา่สินคา้ท่ีถูกส่งมาตรงตามท่ีไดต้กลง และไดน้ ามาส่ง
มอบจริง หลงัจากมีผูเ้ซ็นรับใบส่งของก็จะถูกยนืยนัวา่มีการส่ง และการรับของจริง 

การจดัท าใบส่งของ หรือใบส่งสินคา้ผูส่้งควรจดัท าเอกสารตน้ฉบบั และส าเนาให้ตรงตาม
จ านวนของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อให้แต่ละฝ่ายมีหลกัฐานอา้งอิง อย่างในกรณีทัว่ไปท่ีมีการจดัส่ง
ของก็จดัท าเอกสาร 2 ฉบบัส าหรับผูส่้ง และผูรั้บ หรือในกรณีท่ีส่งผ่านคนกลาง (บริการขนส่ง
ภายนอก) ก็จดัท าเอกสาร 3 ฉบบั ทั้งน้ีการจดัท าเอกสารใบส่งของอาจท าในจ านวนหลายฉบบั
ตามแต่นโยบายของแต่ละบริษทั ปัจจุบนัในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกใบ
ส่งของ หรือใบส่งสินคา้ไวโ้ดยตรง แต่การจดัท าใบส่งของก็นบัวา่เป็นวิธีปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่ควร
ละเลย เพราะเอกสารก็ยงัสามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานทางกฎหมายวา่มีการส่งมอบจริง ผูรั้บไดรั้บ
ของจริง ซ่ึงจะมีผลทางกฎหมายคือ สิทธิ หนา้ท่ี ความเส่ียงและความรับผิดชอบระหวา่ง ผูส่้งและผู ้
ขนส่ง กรณีท่ีมีการใช้บริการผูข้นส่งภายนอก ตามกฎหมายการรับขนของประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์ใบส่งของ หรือใบส่งสินคา้นบัวา่เป็นเอกสารท่ีส าคญัส าหรับธุรกิจท่ีมีการจดัส่งสินคา้
ให้กบัลูกคา้ เพราะนอกจากจะเป็นหลกัฐานในการยืนยนัการจดัส่ง การไดรั้บสินคา้จริงแลว้ หาก
เกิดขอ้ผิดพลาดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เอกสารใบส่งของก็เป็นอีกหน่ึงหลกัฐานในการยืนยนั
ความถูกตอ้งของคุณไดเ้ป็นอยา่งดี 
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รูปท่ี 4.4 ร่างแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ 

ใบเสร็จ (Receipt) คือ เป็นเอกสารหลกัฐานในการรับเงิน ท่ีผูข้ายออกให้กบัผูซ้ื้อเพื่อยืนยนั
วา่ตวัเองไดรั้บเงินแลว้ ในใบเสร็จรับเงินทัว่ไปมกัจะระบุรายการสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือขายกนัและ
ราคาท่ีตกลงช าระ ใบเสร็จรับเงินหรือใบก ากบัภาษีเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการท่ีท าการจดทะเบียนเพื่อ
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้หรือให้บริการ จะตอ้งจดัท า หรือออกให้กบัลูกคา้เม่ือไดท้  า
การซ้ือขายสินค้าและบริการออกไปตามท่ีกฎหมายก าหนด แต่รูปแบบของใบก ากับภาษีหรือ
ใบเสร็จรับเงินนั้นถูกแบ่งออกมาเป็น 2 ประเภทคือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีแบบเต็ม และ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีแบบยอ่ โดยทั้งสองส่วนน้ีมีความแตกต่างกนัทั้งรูปแบบและการใชก้าร 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษีแบบเต็ม เป็นรูปแบบการออกภาษีท่ีสามารถใช้เป็นเอกสาร

ส าหรับแสดงหลกัฐานส าคญัในการยืน่ภาษี ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการออกใบก ากบัภาษีคือผูใ้ห้บริการ หรือ
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ผูท่ี้ขายสินคา้ ท่ีจะตอ้งออกใบเสร็จหรือใบก ากบัภาษีทุกคร้ังหลงัท าการซ้ือขายสินคา้หรือบริการ

ออกไปใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ ส่วนประกอบส าคญัของใบก ากบัภาษีตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดไว ้(มาตรา 86/4) มีทั้งหมด 8 ส่วนคือ 

1. ค าวา “ใบก ากบัภาษี” 

2. เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากรของผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

3. ช่ือท่ีอยูข่องผูข้ายสินคา้หรือบริการ 

4. ช่ือท่ีอยูข่องผูซ้ื้อสินคา้และบริการ 

5. ตวัเลขหรือใบก ากบัภาษีท่ีออกจากใบก ากบัภาษี 

6. วนัท่ีท่ีท าการออกใบก ากบัภาษี 

7. รายละเอียดของสินคา้และบริการท่ีออกใบก ากบัภาษี (ช่ือประเภท ปริมาณและ

มูลค่าของสินคา้และบริการ) 

จ านวนของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีได้ท าการค านวณมาจากจ านวนเงินท่ีตอ้งท าการจ่ายค่าสินคา้
หรือบริการจริง 
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รูปท่ี4.5 ตวัอยา่งใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีแบบเตม็ 

ใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษีแบบเตม็ควรน ามาใชใ้นกรณีใดบา้ง 

 การสร้างผลิตภณัฑ์ตน้แบบหรือองคก์ร 

 น าไปใชก้บัผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูงหรือมีบริการหลงัการขาย 

 ในกรณีท่ีซ้ือสินคา้และบริการเพื่อการคา้ท่ีตอ้งการจะน าเขา้และส่งออกไปยงัต่างประเทศ 
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ใบเสร็จ / ใบก ากบัภาษีแบบย่อ 

 เป็นรูปแบบของการท าใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษี ท่ีสามารถพบเห็นไดบ้่อยๆ เม่ือท าการซ้ือ

สินคา้ตามห้างสรรพสินคา้ และใบก ากบัภาษีอย่างย่อก็ถือว่าเป็นเอกสารส าคญัอีกรูปแบบหน่ึง ท่ี

สามารถออกใหก้บัผูท่ี้ซ้ือสินคา้ไดท้นัที การออกใบเสร็จแบบยอ่มกัถูกใชใ้นกิจการท่ีท าการคา้ปลีก 

ขายสินคา้ท่ีมีราคาไม่แพงมากนัก หรือขายให้กบับุคคนทัว่ไปหลายๆ คน กิจการท่ีสามารถออก

ใบก ากับภาษีอย่างย่อจ าเป็นจะตอ้งท าเร่ืองเพื่อขออนุญาตใช้เคร่ืองบนัทึกการเก็บเงินต่ออธิบดี

กรมสรรพากรเสียก่อน โดยการขออนุญาตนั้นสามารถยื่นขอไดต้ามสรรพากรในพื้นท่ีท่ีคุณเปิด

กิจการร้านคา้ หากมีสาขาก็จ  าเป็นจะตอ้งท าการยื่นขออนุญาตเป็นรายสาขาด้วยเช่นกนั ใบเสร็จ/

ใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่ ไม่สามารถน าไปขอคืนภาษีได ้ซ่ึงจะมีลกัษณะการใชง้านแต่กต่างกบัใบก ากบั

ภาษีท่ีเต็มรูปแบบ ในกรณีท่ีผูซ้ื้อหรือลูกคา้ตอ้งการยื่นขอคืนภาษีกิจการมีหนา้ท่ีออกใบก ากบัภาษี

เตม็รูปแบบใหก้บัผูซ้ื้อ เพื่อใหเ้ขาสามารถน าไปยืน่ขอคืนเงินภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  

 กิจการท่ีเหมาะกับการออกใบเสร็จอย่างย่อนั้น จะต้องเป็นกิจการรในระบบ VAT มี

ลกัษณะเป็นการคา้ปลีก หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการคา้ท่ีท ากบัประชาชนโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง 

กิจการท่ีมีรูปแบบการคา้ปลีกนั้นก็มีหลากหลายกิจการไม่วา่จะเป็นห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ 

ร้านขายของช า รายขายยา และอ่ืนๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการกิจการท่ีขายสินค้าให้กับ

ประชาชนโดยตรงแลว้ กิจการท่ีขายบริการก็สามารถท าการออกใบเสร็จอย่างย่อไดเ้ช่นกนั โดย

กิจการท่ีให้บริการและเหมาะกบัการออกใบก ากบัภาษีอย่างย่อก็มีอยู่หลายกิจการ ยกตวัอย่างเช่น 

ร้านอาหาร ร้านสปา โรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือจะเป็นกิจการท่ีรับซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ก็ไดเ้ช่นกนั 
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รูปท่ี4.6 ตวัอยา่งใบเสร็จ/ใบก ากบัภาษีแบบยอ่ 

 

 
รูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือสินคา้ท่ีพฒันามาใชจ้ริง 

 

ตวัอยา่งแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือสินคา้แบบท่ีพฒันาแลว้ เป็นรูปตวัอยา่งท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มา

พฒันาจากแบบเดิมท่ีมีการจดบนัทึกแบบสมุดกระดาษ Copy ท  าใหง่้ายต่อการคน้หาขอ้มูล จดัเก็บ

ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบมากข้ึน และเก็บรักษาไดน้านกวา่แบบสมุดกระดาษ Copy แบบเดิม 
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4.3 น าไปประยุกต์ใช้ 

เม่ือผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้จากแบบจดบนัทึกในรูปแบบ
จดใส่กระดาษธรรมดาทัว่ไป ได้เปล่ียนมาใช้การจดบนัทึกรับค าสั่งซ้ือในรูปแบบใหม่ท่ีเป็น
แบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือแบบพฒันาแลว้ และเม่ือผูจ้ดัท าไดน้ าแบบฟอร์มแบบท่ีพฒันาแลว้มาใชใ้น
การปฏิบติังาน ท าให้ผูจ้ดัท ากรอกขอ้มูลลูกคา้ หรือ จดบนัทึกขอ้มูลค าสั่งซ้ือสินคา้ได้อย่างเป็น
ระเบียบและรวดเร็ว  

ยกตวัอย่างท่ี 4.3 เช่น ลูกคา้ท่ีตอ้งการติดกระจกรถยนต์ดา้นหน้าและฟิล์มกรองแสงใหม่ 
ไดโ้ทรเขา้มาสั่งซ้ือสินคา้ของทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เจแอนดที์เซอร์วสิ กลาส ผูจ้ดัท าไดส้อบถามถึง
รายละเอียดของสินคา้จากลูกคา้ และแจง้ถึงราคา เง่ือนไขการช าระเงิน และวนัติดตั้งสินคา้ เม่ือ
ผูจ้ดัท าสอบถามรายละเอียดของสินคา้จากลูกคา้ครบแลว้ ไดท้  าการทวนสินคา้นั้นๆท่ีลูกคา้สั่งให้
ลูกคา้อีกรอบพร้อมกบัขอทราบเบอร์โทรศพัท์ติดต่อกลับ ขอ้มูลทั้งหมดท่ีผูจ้ดัท าสอบถามและ
รวมถึงรายละเอียดสินคา้ทั้งหมดท่ีลูกคา้สั่งไดถู้กจดบนัถึงลงแบบฟอร์มท่ีพฒันาแลว้ ท าให้ลดเวลา
ในการจดบนัทึกขอ้มูลหลายรอบ ป้องกนัการสูญหายของขอ้มูล ท าให้เอกสารมีความเป็นระเบียบ 
และการท างานมีความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

4.4 สรุปและประเมินผล 

หลงัจากผูจ้ดัท าไดมี้การน าแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีพฒันาแลว้เขา้มาใช้ภายใน

การปฏิบติังาน ไดช้ี้ให้เห็นถึงความเป็นระเบียบรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการท างาน ท าให้ผูจ้ดัท ามี

เวลาท างานอยา่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน มีความสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูล รวมไปถึงท าให้ไม่มีขอ้มูล

สูญหายหรือตกหล่น และสามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได้ ท าให้สินคา้ท่ีลูกคา้สั่งได้ภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด และสินคา้ถูกติดตั้งตามวนัท่ีแจง้แก่ลูกคา้ไดต้รงตามวนัและเวลาท่ีก าหนด 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปจากทีไ่ด้มีการด าเนินงาน 
จากการศึกษาวิธีการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ที

เซอร์วิส กลาส ท าให้มีขอ้มูลการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้มีความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ยอ้นหลงัได ้และท าให้การจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ผลจากการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ สรุปไดด้งัน้ี 

 
1. สามารถลดระยะเวลาในการคน้หาขอ้มูลสินคา้ของลูกคา้แต่ละท่าน ท าให้ผูจ้ดัท ากรอก

ขอ้มูลลูกคา้ หรือ จดบนัทึกขอ้มูลค าสั่งซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบและรวดเร็วและสามารถสรุป
งานใหลู้กคา้ทราบและแจง้ราคา ประมาณการระยะเวลาในการสั่งสินคา้ และวนัติดตั้งสินคา้ไดท้นัที 

2. มีความสะดวกในการคน้หาและการจดัเรียงขอ้มูลสินคา้ใหมี้ความถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

3. มีความเป็นระบบระเบียบและปัญหาความผดิพลาดจากการด าเนินงานลดนอ้ยลง 
4.ท าให้พนักงานมีเวลาในการท างานหรือท ากิจกรรมท่ีมีคุณค่ากับองค์การมากข้ึนมี

สุขภาพจิต ดีข้ึนไม่หงุดหงิดในการคน้หาขอ้มูลสินคา้ท่ีมีจ  านวนมาก ซ่ึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
องคก์ร 

5. สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าหรือข้อมูลลูกค้าเวลาเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายข้ึนและ
รวดเร็ว 
 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
1. พนกังานยงัเคยชินกบัระบบเดิมอยู ่บางคร้ังจึงตอ้งใชเ้วลาในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 
5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1. ผูป้ฏิบติังานควรใชค้วามใจเยน็ในการกรอกขอ้มูลลูกคา้ และสินคา้ เพราะสินคา้มีจ านวน

มาก หากไม่ใชค้วามระมดัระวงั อาจท าใหก้รอกขอ้มูลผดิพลาดได ้
2. ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานใหม่ อาจเกิดความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้กบั

พนกังานเก่าท่ีเคยชินกบัระบบเดิมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได ้ดงันั้น ควรส่ือสาร พดูคุย ท าความเขา้ใจก่อน
การเปล่ียนแปลง
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5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มาฝึกงานในโครงการสหกิจศึกษา ท าใหไ้ดเ้รียนรู้ และมีวิธีแกไ้ขปัญหา
ในการท างาน ไดศึ้กษาและฝึกทกัษะการท างานในรูปแบบการท างานต่างๆ ไดฝึ้กความอดทน ท า
ใหมี้ระเบียบวนิยั และไดเ้รียนรู้ในการปรับตวัเขา้กบัสังคมของการท างาน 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.ได้ประสบการณ์จากการท างานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานจริง โดยได้เรียนรู้ 

ระบบงานต่างๆไดพ้ฒันาตนเองในงานดา้นต่างๆมากข้ึน 
2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
3.ไดรั้บความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรในบริษทัเพื่อน าไปพฒันาและแกไ้ขการท างานในอนาคต 
4. การปฏิบติังานท าให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กฝนความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย การ

ตรงต่อเวลาและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 
 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1. ในการปฏิบติังานมีลูกคา้ก่อนหน้าและสินคา้ท่ีสั่งก่อนหน้า พร้อมทั้งเอกสารอ่ืนๆใน

ส านกังานท่ีใช้จ  านวนมาก อาทิเช่น ออร์เดอร์ลูกคา้ รายการสั่งสินคา้ก่อนหน้า ใบเอกสารสั่งซ้ือ 
ดงันั้นจึงตอ้งใชเ้วลาในการสอบถามจากพนกังานในแผนก 

2. เม่ือตอ้งท างานในหลายแผนก ก็อาจมีการจดบนัทึกวิธีการปฏิบติังานต่างๆ หรือเอกสาร
ของแต่ละแผนกไว ้เพื่อท่ีจะไดน้ ามาอ่านทบทวนและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารท่ีใช้ในการท างานมีขอ้มูลลูกคา้และสินคา้จ านวนค่อนขา้งมากดงันั้นผูท่ี้จะ

ปฏิบติังาน ควรตอ้งศึกษารายละเอียดใหเ้ช่ียวชาญ  
2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รก่อนท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจ ในการ

ท างาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
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บทคดัย่อ    
การพัฒนาแบบฟอร์มรับค าสั่ง ซ้ือจาก

ลูกค้า เป็นการศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายในองค์กร หรือการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ
ภายในองค์กรของห้างหุ้นส่วน  จ ากัด เจแอนด์ที 
เซอร์วสิ กลาส เพื่อการศึกษาขอ้มูลลูกคา้และสินคา้
โดยการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสัง่ซ้ือสินคา้โดยการ
จดบันทึกรับค าสั่ง ซ้ือจากลูกค้าแบบเดิมให้มี
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษา ง่ายต่อการค้นหา 
และสะดวกต่อการใชง้านมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้ขอ้มูล
การติดต่อสั่ง ซ้ือสินค้าจากลูกค้ามีความถูกต้อง 
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งซ้ือ
สินค้าจากลูกค้ายอ้นหลังได้ และ เพื่อให้การจด
บันทึกข้อมูลลูกค้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ถูกต้องซ่ึงการใช้วิธีการจดบันทึกข้อความต่าง ๆ 
จากลูกคา้  ขอ้ความท่ีจดบนัทึกอาจจะตกหล่น ไม่
ครบถว้น ขาดขอ้มูลส าคญั ท าให้เกิดความผิดพลาด
ในการผลิตสินค้าตามค าสั่งซ้ือ ผู ้จัดท าจึงพฒันา
แบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้มาประยุกต์ใชใ้น
การบนัทึกขอ้มูลการสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้ หลงัจาก
ใชพ้บว่า ท าให้การรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เกิดความ
ถูกต้องมากยิ่งข้ึน กระบวนการจัดสั่งซ้ือสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

Abstract 
J&T Service Glass Purchase Order 

Development Project is the study of the process in 
accumulating information or any documents within 

the organization to enhance the Purchase Order 
which is used in an obsolete manner. This method 
makes the information to be searched, collected, 
and applied with ease. In addition to the prior 
statement, the project makes the Purchase Order 
from the customers more accurate, able to be 
traced back for correctness and to be stored in a 
well-organized manner. The complication in the 
project surfaces with the miscommunication with 
the customers leading to missing texts and crucial 
information which makes faulty orders for the 
company. With this issue, the project creator 
develops and improves the Purchase Order from 
the customers and applies for use with the storing 
information from the customers’ Purchase Order. 
After some time of usage, it is discovered that the 
Purchase Order from the customers has more 
accuracy, better in performance and is well-
organized. 
 
วตัถุประสงค์ของโครงงาน 
     1.   เพ่ือใหข้อ้มูลการติดต่อสัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้
มีความถูกตอ้ง       
     2.   เพ่ือให้สามารถตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัการ
สัง่ซ้ือสินคา้จากลูกคา้ยอ้นหลงัได ้  
     3.   เพื่อให้การจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
ขอบเขตของโครงงาน 



 

 

ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาปัญหาเก่ียวกบั

การสั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้ และออกแบบฟอร์มท่ีใช้

ส าหรับการบนัทึกขอ้มูลค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

ขอบเขตด้านพื้นที่  ศึกษาเฉพาะแผนก

บริหารงาน  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ทีเซอร์วิส 

กลาส 

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่  พนักงาน

ขาย  

ขอบ เขต ด้ าน เ วล า   ตั้ ง แต่ ว ัน ท่ี  1 5 

พฤษภาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ                 

     1.   ท าให้พนกังานเกิดความรู้ความเขา้ใจในการ
สัง่ซ้ือสินคา้ และเรียบเรียงเอกสารอยา่งเป็นระบบ 
     2.   ท าให้การรับค าสั่งซ้ือจากลูกค้าเกิดความ
ถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
     3.   กระบวนการจดัสั่งซ้ือสินคา้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

     1.   รับค าสั่งซ้ือจากลูกค้า รวบรวมข้อมูลการ
จัดเรียงเอกสาร น าค าสั่งซ้ือส่งไปผลิตสินค้าให้
ลูกค้า  และปัญหา ท่ี เ ก่ี ยวกับแผนกเจ้าหน้า ท่ี
ประสานงานดา้นการขาย 
     2.   หาวธีิแกไ้ขปัญหา ปรึกษา และรับค าแนะน า
ในการเขียนโครงงานจากอาจารย์ท่ีปรึกษา และ
พนกังานท่ีปรึกษา 
     3.   ด าเนินการแก้ไขปัญหา ด าเนินงาน  จัดท า
เอกสารตามรูปแบบของโครงงาน 
     4 .    ส รุปผลโครงงานติดตามผลงานและ
ขอ้เสนอแนะของรูปแบบโครงงาน 
ผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

หลังจากผู ้จัดท าได้มีการน าแบบฟอร์ม
รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีพฒันาแลว้เขา้มาใชภ้ายใน
การปฏิบติังาน พนกังานในแผนกประสานงานดา้น
การขายมีความพึงพอใจในการปรับใช้  เพราะ

ช้ีให้เห็นถึงความเป็นระเบียบรวดเร็ว ยน่ระยะเวลา
ในการท างาน ท าให้ผูจ้ดัท ามีเวลาท างานอย่างอ่ืน
เพ่ิมมากข้ึน มีความสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูล 
รวมไปถึงท าให้ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือตกหล่น 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลย ้อนหลังได้ แต่
พนักงาน เ ก่ าบาง ส่วนก็ย ัง ไ ม่ คุ ้น ชิน  ในการ
เปล่ียนแปลงตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ 

สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปจากทีไ่ด้มกีารด าเนินงาน 
จากกรณีศึกษาวิธีการพฒันาแบบฟอร์ม

รับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ของหุ้นส่วนจ ากดั เจแอนด์ที
เซอร์วสิ กลาส ท าให้มีขอ้มูลการติดต่อสั่งซ้ือสินคา้
จากลูกคา้มีความถูกตอ้ง สามารถตรวจสอบขอ้มูล
เก่ียวกบัการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ยอ้นหลงัได ้และ
ท าให้การจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ผลจากการพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือ
จากลูกคา้ สรุปไดด้งัน้ี 

 
1. สามารถลดระยะเวลาในการค้นหา

ข้อมูลสินค้าของลูกค้าแต่ละท่าน ท าให้ผู ้จัดท า
กรอกข้อมูลลูกค้า หรือ จดบันทึกข้อมูลค าสั่งซ้ือ
สินคา้ไดอ้ยา่งเป็นระเบียบและรวดเร็วและสามารถ
สรุปงานให้ลูกคา้ทราบและแจง้ราคา ประมาณการ
ระยะเวลาในการสั่งสินคา้ และวนัติดตั้งสินคา้ได้
ทนัที 

2. มีความสะดวกในการค้นหาและการ
จั ด เ รี ย ง ข้ อ มู ล สิ น ค้ า ใ ห้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. มีความเป็นระบบระเบียบและปัญหา
ความผิดพลาดจากการด าเนินงานลดนอ้ยลง 

4.ท าใหพ้นกังานมีเวลาในการท างานหรือ
ท า กิ จกรรม ท่ี มี คุณค่ า กับอ งค์ก า รม าก ข้ึ น มี
สุขภาพจิต ดีข้ึนไม่หงุดหงิดในการค้นหาข้อมูล
สินคา้ท่ีมีจ านวนมาก ซ่ึงสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบั
องคก์ร 



 

 

5. สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าหรือ
ข้อมูลลูกค้าเวลาเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายข้ึนและ
รวดเร็ว 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. พนักงานยังเคยชินกับระบบเดิมอยู ่
บ างค ร้ั ง จึ งต้องใช้ เ วลาในการ เป ล่ียนแปลง
พฤติกรรม 

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่
ผู้อืน่ 

1. ผู ้ปฏิบัติงานควรใช้ความใจเย็นในการกรอก
ขอ้มูลลูกคา้ และสินคา้ เพราะสินคา้มีจ านวนมาก 
หากไม่ใชค้วามระมดัระวงั อาจท าให้กรอกขอ้มูล
ผิดพลาดได ้

2. ในการท่ีจะเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานใหม่ 
อาจเกิดความไม่เขา้ใจ ความขดัแยง้กบัพนกังานเก่า
ท่ีเคยชินกับระบบเดิมหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ ดังนั้ น 
ควร ส่ือสาร  พูด คุ ย  ท าความ เข้า ใ จ ก่อนการ
เปล่ียนแปลง 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

จากท่ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้มาฝึกงานในโครงการ
สหกิจศึกษา ท าให้ไดเ้รียนรู้ และมีวิธีแกไ้ขปัญหา
ในการท างาน ไดศึ้กษาและฝึกทกัษะการท างานใน
รูปแบบการท างานต่างๆ ไดฝึ้กความอดทน ท าให้มี
ระเบียบวินัย และได้เรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับ
สงัคมของการท างาน 

5.2.1 ข้อดขีองการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1.ไดป้ระสบการณ์จากการท างานเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานจริง โดยได้เ รียนรู้ 
ระบบงานต่างๆได้พฒันาตนเองในงานด้านต่างๆ
มากข้ึน 

2. ฝึกทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

3.ได้รับความรู้ใหม่ๆจากบุคลากรใน
บริษัทเพ่ือน าไปพัฒนาและแก้ไขการท างานใน
อนาคต 

4. การปฏิบติังานท าให้ผูป้ฏิบติัไดฝึ้กฝน
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย การ
ตรงต่อเวลาและการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ข้ึน 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสห
กจิศึกษา 

1. ในการปฏิบติังานมีลูกคา้ก่อนหนา้และ
สินค้าท่ีสั่งก่อนหน้า พร้อมทั้ ง เอกสารอ่ืนๆใน
ส านกังานท่ีใชจ้ านวนมาก อาทิเช่น ออร์เดอร์ลูกคา้ 
รายการสั่งสินคา้ก่อนหน้า ใบเอกสารสั่งซ้ือ ดงันั้น
จึงต้องใช้เวลาในการสอบถามจากพนักงานใน
แผนก 

2. เม่ือตอ้งท างานในหลายแผนก ก็อาจมี
การจดบนัทึกวิธีการปฏิบติังานต่างๆ หรือเอกสาร
ของแต่ละแผนกไว ้เพ่ือท่ีจะได้น ามาอ่านทบทวน
และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. เอกสารท่ีใชใ้นการท างานมีขอ้มูลลูกคา้

และ สินค้าจ านวนค่อนข้างมากดังนั้ นผู ้ ท่ี จ ะ
ปฏิบติังาน ควรตอ้งศึกษารายละเอียดใหเ้ช่ียวชาญ  

2. ควรหาความรู้เก่ียวกบัองคก์รก่อนท่ีจะ
เขา้ไปปฏิบติังาน เป็นการแสดงความตั้งใจ ในการ
ท างาน เพ่ือเตรียมพร้อมสู่การปฏิบติังาน 
กติตกิรรมประกาศ 

การท่ีผูจ้ดัท าไดม้าปฏิบติังานในโครงการ
สหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เจแอนด์ที 
เซอร์วสิ กลาส ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ส่งผลให้
นัก ศึกษาปฏิบัติง านสห กิจได้รับความ รู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีส าคญัต่อการท างาน ซ่ึงถือว่า
เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 
ส าหรับรายงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี
จากความร่วมมือและสนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

 



 

 

1. คุณจริยา           วรประสพสุข
ผูจ้ดัการบริษทัและท่ีปรึกษาโครงการ 

2. อาจารยม์นทิรา   ตนัตระวาณิชย์
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ 
และบุคคลท่านอ่ืนๆท่ีไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่านท่ีได้
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการจดัท ารายงาน 
นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจขอขอบพระคุณผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน ให้
ค  าแนะน า ให้การดูแลและให้ความเขา้ใจชีวิตการ
ท างานจริง ตลอดจนให้ขอ้มูลและค าปรึกษาในการ
ท ารายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงนักศึกษา
ปฏิบติังานสหกิจขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
ท่ีน้ีดว้ย 
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ไวนิล 



 

 

 

อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการสหกจิ 
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์ 
โดย : นางสาวชญาภา ชุตาภรณ์ 
บทคัดย่อ 
การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ เป็นการศึกษา

ขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลภายในองคก์ร หรือการ

เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆภายในองคก์รจากแบบเดิม ของ

หา้งหุน้ส่วน  จ  ากดั เจแอนดที์ เซอร์วสิ กลาส เพื่อให้ศึกษา

ขอ้มูลใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นการพฒันาแบบฟอร์มรับค า

สั่ง ซ้ือสินค้าโดยการจดบันทึกรับค าสั่ง ซ้ือจากลูกค้า

แบบเดิมให้มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษา ง่ายต่อการ

คน้หา และสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน เพื่อให้ขอ้มูล

การติดต่อสั่งซ้ือสินค้าจากลูกค้ามีความถูกต้อง เพื่อให้

สามารถตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือสินค้าจาก

ลูกคา้ยอ้นหลงัได ้และ เพื่อให้การจดบนัทึกขอ้มูลลูกคา้มี

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยปัญหาเกิดจากในระหวา่ง

การสนทนากบัลูกคา้ไดใ้ชว้ิธีการจดบนัทึกขอ้ความต่าง ๆ 

จากลูกค้า  แต่ข้อความท่ีจดบนัทึกตกหล่น ไม่ครบถ้วน 

ขาดข้อมูลส าคัญ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการผลิต

สินค้าตามค าสั่งซ้ือ ผู ้จ ัดท าจึงพัฒนาแบบฟอร์มรับค า

สั่งซ้ือจากลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการบันทึกข้อมูลการ

สั่งซ้ือสินคา้จากลูกคา้  หลงัจากใช้พบว่า ท าให้การรับค า

สั่งซ้ือจากลูกคา้เกิดความถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน กระบวนการ

จดัสั่งซ้ือสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การพฒันาแบบฟอร์มรับค าสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

ของหา้งหุน้ส่วน จ ากดั เจแอนดที์ เซอร์วสิ กลา 

Improvement of Customer Order Form for Chalerm Thai Machinery Co.,Ltd 
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ภาพระหว่างปฏิบัตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปที1่ บันทกึลงแบบฟอร์มรับค าส่ังซ้ือลงคอมพวิเตอร์ 

 

รูปที2่ ตรวจสอบหรือเช็คตัวสินค้าทีลู่กค้าต้องการและท าการส่ังซ้ือ 



 

 

 

รูปที3่ แจ้งการส่ังผลติสินค้าให้กบัพนักงานฝ่ายผลติ  

 

รูปที4่ แจ้งการส่ังผลติสินค้าให้กบัพนักงานฝ่ายผลติ 

 



 

 

รูปที5่ ตรวจสอบรายการส่ังผลติทีผ่ลติเสร็จแล้วพร้อมจัดส่งให้กบัลูกค้า

 

รูปที6่ ตรวจสอบสินค้าทีผ่ลติเสร็จสมบูรณ์แล้วมตี าหนิ 

 

รูปที6่ ตรวจสอบสินค้าทีผ่ลติเสร็จสมบูรณ์แล้วมตี าหนิ 
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