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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของบริษัทและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคโพธ์ิเจริญทรัพย์ เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท่ีรับเหมาในการถมดิน 
ให้กบักลุ่มลูกคา้ท่ีเรียกใช้บริการ  ซ่ึงห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์เรานั้น ไดเ้กิดขึ้นจาก
การขยายธุรกิจเดิม     ปัจจุบนั 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพยก่์อตั้งเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ.2018) เป็น หา้ง
หุน้ส่วนจ ากดัท่ีรับเหมาในการถมดินและการบริการเพื่อความสะดวกสบายของลูกคา้ท่ีจะถมท่ีดิน 

 วิสัยทศัน์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคโพธ์ิเจริญทรัพย์คือเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีจัดหาและการ
บริการในการถมดินแบบครบวงจรท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกท่าน โดยมุ่งเน้นไปท่ี
การถมท่ีดินและการใชดิ้นท่ีมีคุณภาพสูงสุดและบริการท่ีดีเยีย่ม เราไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้ท่ี
เคยใชบ้ริการและไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์และเป็นท่ีปรึกษา
ใหค้  าแนะน าแก่ลูกคา้ท่ีจะถมดิน  

แนวโน้มการถมท่ีดินของคนไทยเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเน่ือง มีทั้งการถมท่ีดินเพื่อท่ีจะ
ปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยัหรือบางคนตอ้งการถมท่ีดินของตนเองเพื่อท่ีจะขายให้กบับุคคลอ่ืน ลูกคา้บาง
คนตอ้งการความสะดวกสบายในการถมท่ีดิน ไม่อยากเสียเวลาในการเดินทางมาดูหนา้งาน ก็มกัจะ
เรียกใช้บริการในการถมดินของห้างหุ้นส่วนจ ากัดโชคโพธ์ิเจริญทรัพย์ซ่ึงการถมดินของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดัเรานั้นมีการแข่งขนักบัห้างหุ้นส่วนจ ากดัอ่ืนสูงมาก และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง้่ายมาก
ขึ้น เช่นมีการโฆษณาผ่านFacebook ใช้กลยุทธ์ราคาประหยดั แต่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเหล่าน้ีจะมี
ปัญหาเร่ืองการบริการถมดิน ขณะท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดัเรา มุ่งเน้นการบริการถมท่ีดินตามหน้างาน
และมีทีมพนักงานถมท่ีดินท่ีท างานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท าให้ได้รับความสนใจจาก
ลูกคา้มากกว่า ลูกคา้จึงตดัสินใจเรียกใช้ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพยเ์พราะมีทีมพนกังาน
ถมท่ีดินท่ีดี 

ปัจจุบนัห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย์ประสบปัญหาการถมท่ีดิน เน่ืองจากมีการ
เรียกใชบ้ริการถมท่ีดินจ านวนมาก ลูกคา้มีจ านวนมากขึ้น และแต่ละคนม่ีท่ีดินจ านวนค่อนขา้งมาก 
ซ่ึงมีระยะเวลาในการถมท่ีดินแตกต่างกัน ขณะท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีจ านวนจ ากัด ท าให้ดูแล
ลูกคา้ไม่ทัว่ถึง  และถูกร้องเรียนจากลูกคา้เพิ่มขึ้น ส่งผลใหย้อดการถมท่ีดินลดลง ลูกคา้ไม่พึงพอใจ 
และภาพลกัษณ์ของห้างหุ้นส่วนจ ากดัดูไม่ดีนักในสายตาของลูกคา้  ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงมีความสนใจ
ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษา เร่ืองการพฒันาแบบบนัทึกการถมดินให้ลูกคา้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้พนักงานฝ่ายธุรการตรวจสอบขอ้มูลมูลการถมดินให้ลูกคา้ ให้อยู่ภายในระยะเวลาท่ี
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ก าหนด และระบุวนัเวลารวมถึงชนิดของดินและจ านวนคนัรถท่ีถมดินอีก ทั้งยงัแสดงถึงการดูแลเอา
ใจใส่ลูกคา้ เป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

1.2.1. เพื่อพฒันาแบบบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้  
1.2.2. เพื่อใหก้ารตรวจเช็คขอ้มูลในการถมดินและระบุรายละเอียดของชนิดดินท าให้ลูกคา้

เขา้ใจมากยิง่ขึ้น 
 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ เป็นการจดัแบบการบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้ 
1.3.2 ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูลไดแ้ก่ พนกังานรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้  
1.3.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ี เป็นการศึกษาเฉพาะฝ่ายการตลาด   
1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล ระหวา่งวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 –  

7 ตุลาคม 2564 
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 ท าใหต้รวจเช็คขอ้มูลในการถมดินไดเ้ขา้ใจมากยิง่ขึ้น 
1.4.2 ท าใหข้อ้ร้องเรียนจากลูกคา้ลดลง 

 
 
 



 
 

 

บทที ่2 
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  

โครงงานสหกิจเร่ือง การพฒันาแบบบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้ ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   
โชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์มีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
 2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัโปรแกรม Microsoft Word 

2.1.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word 
2.1.2 คุณสมบติัท่ีส าคญัในโปรแกรม Microsoft Word 
2.1.3 ส่วนประกอบท่ีส าคญัของโปรแกรม Microsoft Word 
2.1.4 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 
 

2.1 แนวคิดพืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Word 
2.1.1 ความหมายของโปรแกรม Microsoft Word 

             ทีมวิชาการ (2548)  Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลค าแบบพิเศษ ช่วยให้สร้าง
เอกสารแบบมืออาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั เช่น เหมาะกบังานดา้นการพิมพเ์อกสารทุก
ชนิด สามารถพิมพเ์อกสารออกมา ซ่ึงเอกสารอาจเป็นจดหมาย บนัทึกขอ้ความ รายงาน บทความ 
ประวติัย่อ และยงัสามารถตรวจสอบ ทบทวน แกไ้ข ปรับปรุงความถูกตอ้งในการพิมพเ์อกสารได้
อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดค า และหลกัไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารได้
อยา่งง่ายดาย หรือเพิ่มเติมขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

2.1.2 คุณสมบัติท่ีส าคัญในโปรแกรม Microsoft Word 
กฤษณา จ้อยทองมูล (2556) ได้ให้ความหมายของคุณสมบัติท่ีส าคัญของโปรแกรม 

Microsoft Word 
            1. ความสามารถดา้นการจดัการเอกสารในมุมมอง Backstage จะสามารถท าทุกอยา่งกบัแฟ้ม
ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งเขา้ไปท าในแฟ้มนั้น นวตักรรมล่าสุดในส่วนติดต่อผูใ้ช ้Microsoft Office Fluent 
และคุณลกัษณะเสริมส าหรับ Ribbon นัน่คือ มุมมอง Backstage ซ่ึงเป็นท่ีจะจดัการกบัแฟ้มได ้  ไม่
วา่จะเป็นการสร้างหรือการบนัทึกเอกสาร 
             2. ความสามารถดา้นการคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการในเอกสารขนาดยาวดว้ย บานหนา้ต่างน าทาง
เอกสาร และ การคน้หาแบบใหม่ เราสามารถคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการในเอกสารท่ีมีความยาวมากไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงสามารถจดัระเบียบเอกสารของเราใหม่ไดง้่ายๆ ดว้ยการลากแลว้ปล่อยส่วนหัว แทนการ
คดัลอกและวาง  
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  3. ความสามารถในการปรับแต่งขอ้ความดว้ยคุณลกัษณะ OpenType   Microsoft Word  
คุณลกัษณะการจดัรูปแบบขอ้ความขั้นสูง ซ่ึงรวมถึงการตั้งค่าตวัอกัษรควบแบบต่างๆ และตวัเลือก
ของชุดอกัษรดดัแปลงและรูปแบบตวัเลข ซ่ึงสามารถใชคุ้ณลกัษณะใหม่เหล่าน้ีกบัแบบอกัษร 
OpenType มากมายเพื่อการพิมพท่ี์สวยงามขึ้น 
               4. ความสามารถในการการเพิ่มลกัษณะพิเศษแนวศิลป์ให้กับรูปภาพ Microsoft Word 
สามารถน าลกัษณะพิเศษ “ แนวศิลป์ ” ท่ีซับซ้อนมาใช้กบัรูปภาพในเอกสาร เพื่อท าให้รูปภาพดู
เหมือนภาพร่าง ภาพวาด หรือภาพระบายสีได ้  ซ่ึงเป็นวิธีง่ายๆในการปรับรูปภาพต่างๆ  

5. ความสามารถในการเอาพื้นหลังของรูปภาพออกโดยอัตโนมัติ  ตัวเลือกการแก้ไข
รูปภาพขั้นสูงอีกอย่างหน่ึงในโปรแกรม Microsoft Word  ก็คือ ความสามารถในการเอาส่วนของ
ภาพท่ีไม่ตอ้งการ  เช่น   พื้นหลงัออกโดยอตัโนมติั เพื่อเนน้หรือท าใหภ้าพเด่นขึ้น    

6. ความสามารถในการเคา้โครงภาพกราฟิก SmartArt ใหม่  เราสามารถใชเ้คา้โครงรูป
ภาพกราฟิก SmartArt แบบใหม่ เพื่อเล่าเร่ืองราวไดด้ว้ยรูปถ่ายหรือ รูปอ่ืนๆ ได ้เพียงแค่แทรก
รูปภาพลงไปในรูปร่าง SmartArt ของเคา้โครงไดอะแกรมรูปภาพ   และ รูปร่างแต่ละรูปก็สามารถ
ใส่ค าอธิบายต่างๆลงไปในภาพนั้นได ้ 
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2.1.3  ส่วนประกอบท่ีส าคัญของโปรแกรม Microsoft Word   
 

 
 

จุฬาลกัษณ์ มิตรเกษม (2564) ใหค้วามหมายของส่วนประกอบที่ส าคัญของโปรแกรม 
Microsoft Word   

1. หมายเลข 1 แถบช่ือเร่ือง (Title Bar) เป็นส่วนท่ีใชใ้นการแสดงช่ือของไฟลเ์อกสารท่ี
ก าลงัใชง้านและแสดงช่ือของ โปรแกรมจากภาพงานเอกสารท่ีก าลงัใชง้านมีช่ือวา่ “Document1”  

 
2. หมายเลข 2 แถบเคร่ืองมือด่วน (Quick Access Tool Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงค าสั่งท่ี

ตอ้งการใชง้านบ่อยๆ ปรากฏอยูด่า้นบนซา้ย ของหนา้ต่างหรือเราสามารถสั่งใหแ้สดงอยูใ่ตริ้บบอนก็ไดท่ี้
แสดงในรูปของปุ่ มรูปภาพ หรือไอคอนเราสามารถเพิ่มหรือลดจ านวนของเคร่ืองมือบนแถบเคร่ืองมือ
ด่วนไดโ้ดยการคลิกท่ี ท่ีอยูด่า้น ทา้ยสุดของแถบเคร่ืองมือด่วน   

 
3. หมายเลข 3 แทบ็ค าสั่ง “ไฟล”์ (File Tab) เป็นปุ่ มรายการท่ีรวบรวมค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจดัการแฟ้มหรือ งานน าเสนอ ซ่ึงประกอบดว้ยค าสั่ง “ขอ้มูล” “ใหม่” “เปิด” “บนัทึก” “บนัทึกเป็น” 
“พิมพ”์ “แชร์” “ส่งออก” และ “ปิด” 

 
4. หมายเลข 4 แทบ็เคร่ืองมือหรือริบบอน (Ribbon) เป็นแทบ็ท่ีรวบรวมเคร่ืองมือค าสั่ง

ต่างๆของโปรแกรมไมโครซอฟทเ์วิร์ด ซ่ึงจะถูก แบ่งออกเป็นแทบ็ (Tab) ตามหมวดหมู่ของการใชค้  าสั่ง 
ไดแ้ก่แทบ็ “หนา้แรก” “แทรก” “ออกแบบ” “เคา้โครงหนา้กระดาษ” “การอา้งอิง” “การส่งจดหมาย” 
“รีวิว” และ “มุมมอง” 
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5. หมายเลข 5 ไมบ้รรทดั (Ruler) เป็นส่วนท่ีแสดงมาตราส่วนเช่นเดียวกบัไมบ้รรทดัทัว่ไป 
เพื่อบอกระยะของ ขอ้ความในเอกสาร มีทั้งแนวนอนและแนวตั้ง  

 
6. หมายเลข 6 ต าแหน่งพิมพ ์(Cursor) หรือเคอร์เซอร์เป็นเคร่ืองหมายท่ีบอกต าแหน่งการ

พิมพง์านในปัจจุบนั 
 
 7. หมายเลข 7 แถบสถานะ (Status Bar) เป็นส่วนท่ีแสดงสถานะของการใชง้านเอกสารใน

ขณะนั้น บางสถานะของ การท างานส่วนน้ีจะแสดงค าอธิบายการท างานใหท้ราบดว้ย 
 
8. หมายเลข 8 มุมมอง (View) เราสามารถใชมุ้มมองของเอกสารในแบบต่าง ๆ จากริบบอน 

“มุมมอง” หรือใชจ้ากแถบ สถานะดา้นมุมล่างขวามือตามหมายเลข 8  
 
 9. หมายเลข 9 มุมมองยอ่/ขยาย ใชส้ าหรับปรับมุมมองของเอกสาร ซ่ึงสามารถปรับไดท้ั้ง

แบบยอ่และ แบบขยาย โดยเปรียบเทียบไดจ้ากตวัเลขแสดงเปอร์เซ็นต ์(Percent) ของการยอ่/ขยาย 
 
 10. หมายเลข 10 แถบเล่ือน (Scroll Bar) โดยปกติมีทั้งแนวตั้งและแนวนอน ใชส้ าหรับการ

เล่ือนดูเอกสารทั้งในแนว บน-ล่าง และแนวซา้ย-ขวา 
 

2. 1.4 ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 
1. สามารถใช ้Word สร้างตารางท่ีซบัซอ้นอยา่งไรก็ได ้
2. ตกแต่งเอกสารไดง้่ายและรวดเร็วสามารถตกแต่งเอกสารหรือเพื่อความสะดวกจะ

ให ้Word ตกแต่งใหก้็ได ้โดยท่ีสามารถเป็นผูก้  าหนดรูปแบบของเอกสารเอง 
3. เป็นโปรแกรมท่ีท างานบนวินโดว ์ดงัคุณสมบติัต่างๆของวินโดวจ์ะมีอยูใ่น Word ดว้ย 

เช่น สามารถยอ่ขยายขนาดหนา้ต่างได ้สามารถเรียกใชรุ้ปแบบอกัษรท่ีมีอยูม่ากมายในวินโดวไ์ด้ 
4. อยากทราบอะไรเก่ียวกบั Word ถามผูช่้วยเหลือท่ีมีช่ือวา่ " Office 

Assistance" ตลอดเวลาขณะท่ีใชง้าน Word 
5. สร้างเอกสารใหใ้ชง้านในอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งง่ายๆ 
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บทที ่3 

 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน  

3.1 ช่ือและสถานประกอบการ 
 หา้งหุน้ส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์
45/1 ซอยทวีวฒันา-กาญจนาภิเษก 12 (ลุงโพธ์ิ) แขวงทวีวฒันา เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 10170 
โทรศพัท:์ 085-952-4080 คุณ นภาพร ครุฑ    

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของ หา้งหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์
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รูปท่ี 3.2 รถ10ลอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 รถแบค็โฮ 
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รูปท่ี 3.4 รถเกรดดินตีนตะขาบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 รถบดอดัดิน 
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รูปท่ี 3.6 ดินด า 

 

รูปท่ี 3.7 ดินซีแลค 
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รูปท่ี3.8 ดินร่วน 

 

 

รูปท่ี 3.9 หินคลุก 
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รูปท่ี 3.10 ทรายถม 
 

 

รูปท่ี 3.11 หินลูกรังแดง 
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รูปท่ี3.12 ทรายหยาบ 

3.2 รูปแบบขององค์กรในแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

 
รูปท่ี 3.13 รูปแบบขององคก์รในแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 

3.3 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

               นกัศึกษาปฏิบติังานในต าแหน่ง HR ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมายดงัต่อไปน้ี 

- ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ท่ีโทรเขา้มาสอบถามเก่ียวกบัการถมท่ีดิน 
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- รับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และบนัทึกขอ้มูลลงในแบบบนัทึกขอ้มูล Microsoft Word 

- จดัคิวการใหบ้ริการถมท่ีดินใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

3.4 ช่ือต าแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

                  คุณนภาพร ครุฑ (ต าแหน่ง ผูจ้ดัการหจก.โชคโพธ์ิเจริญทรัพย)์ เบอร์โทร 085-952-4080 

 

3.5 ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

  ในการปฏิบัติงานนักศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาได้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานนับตั้ งแต่                                                                          
วนัท่ี  17  มิถุนายน  2564 ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม 2564 เป็นระยะเวลา  16 สัปดาห์ 
 
3.6 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน   

1. ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากได้ปฏิบติังานมาระยะหน่ึงในแผนก HR  ต าแหน่งงาน เอกสารและ
ธุรการ ซ่ึงมีหน้าท่ี ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ รับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ และจดัคิวในการให้บริการถมท่ีดินให้แก่
ลูกคา้ 

2. รวบรวมขอ้มูลจากการเปิดดูบนัทึกขอ้มูลยอ้นหลงัเร่ืองการร้องเรียนจากลูกคา้ 
3. ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวิธีการด าเนินการโครงการเพื่อท่ีจะไดท้ ารูปเล่มให้เสร็จไว 
4. ด าเนินการจดัท าตารางการพฒันาแบบบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้ 
5. สรุปผลโครงงาน การพฒันาแบบบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้ 

 
ตารางท่ี 3.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 2564 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตุลาคม 

1. ก าหนดโครงเร่ือง     

2. เก็บรวบรวมขอ้มูล     

3. ปรึกษากับอาจารย์เ ร่ือง

วิธีการด าเนินการโครงการ 

    

4. ด าเนินการจัดท าคู่มือการ

จดัส่งเอกสารทางไปรษณีย ์

    

5. สรุปผลโครงงาน     
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    3.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

-  โน๊ตบุ๊ค (โปรแกรม Microsoft Word) 
 

 



 
 

 

บทที ่4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

โครงงานสหกิจศึกษาในเร่ือง การพฒันาแบบบนัทึกการถมดินให้ลูกคา้ ของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั
โชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์จากการด าเนินการปรับปรุงแบบบนัทึกการถมดินใหลู้กคา้ เพื่อใหก้ารตรวจเช็ค
ขอ้มูลในการถมดินและระบุรายละเอียดของชนิดดินท าใหลู้กคา้เขา้ใจมากยิง่ขึ้น จึงพฒันาแบบบนัทึก
การถมดินใหลู้กคา้ มีรายละเอียดดงัน้ี    
 
4.1 รายละเอยีดของแบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้า 
ตารางจะประกอบไปด้วยคอลมัภ์ท้ังหมด 5 คอลมัภ์ ได้แก่ 
วนั/เดือน/ปี     หมายถึง  วนัท่ีถมท่ีดิน 
รายการ     หมายถึง  การระบุชนิดของดิน/หิน/ทรายท่ีจะถม 
จ านวน                    หมายถึง  การระบุจ านวนคนัรถ/คิวท่ีถมดิน 
ราคา/หน่วย   หมายถึง  การระบุราคาของดิน/หิน/ทรายแต่ละคนัรถ  
จ านวนเงิน   หมายถึง  การระบุจ านวนเงินท่ีลูกคา้ถมดินไป 
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     จากรูปท่ี 4.1 เป็นการระบุวนัท่ีท่ีลูกคา้จดัหาและเรียกใชบ้ริการในการถมท่ีดิน  
 

 
 

รูปท่ี 4.1 คอลมัภท่ี์1 ระบุ วนั เดือน ปี 
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4.2 เป็นการระบุรายการชนิดของดิน/หิน/ทราย 
 เป็นการระบุถึงรายการและชนิดของดิน/หิน/ทรายท่ีลูกคา้เลือกชนิดของรายการดิน/หิน/ทรายท่ี
จะถมท่ีดิน ดงัรูปท่ี 4.2 
 

 
 

รูปท่ี  4.2 คอลมัภท่ี์2 ระบุรายการชนิดของดิน/หิน/ทราย 
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4.3 เป็นการระบุจ านวนคิวหรือคันรถท่ีลูกค้าถมท่ีดินไป 
เพื่อท่ีจะแสดงให้ลูกคา้ทราบว่าถมท่ีดินไปใชจ้ านวนก่ีคนัรถท่ีถมดินไปและจ านวนคนัรถก่ีคิว

ต่อ1วนั ดงัรูปท่ี 4.3 

 
 

รูปท่ี 4.3 คอลมัภท่ี์3 ระบุจ านวนคนัรถ/คิวท่ีถมท่ีดิน 
 
 
 
 
  

 



20 
 

 

4.4  เป็นการระบุราคาของชนิดดิน/หิน/ทรายต่อคันรถหรือคิวท่ีถมให้กบัลูกค้า  
 เพื่อท่ีจะแสดงใหลู้กคา้ทราบราคาชนิดของดิน/หิน/ทรายต่อคนัรถหรือจ านวนคิวท่ีลูกคา้ถมไป
ในแต่ละวนั ดงัรูปท่ี 4.4 

 
รูปท่ี 4.4 คอลมัภท่ี์4 ระบุราคาชนิดของดิน/หิน/ทรายต่อคนัรถหรือจ านวนคิว 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.4  เป็นการระบุราคาจ านวนเงินของแต่ละวันท่ีถมท่ีดินไป  
 เพื่อท่ีจะแสดงใหลู้กคา้ทราบจ านวนเงินในแต่ละวนัท่ีลูกคา้ถมท่ีดินไปและระบุจ านวนเงินท่ี
ชดัเจน  ดงัรูปท่ี 4.5 

 
 

รูปท่ี 4.4 คอลมัภท่ี์5 ระบุจ านวนเงินในแต่ละวนัท่ีลูกคา้ถมท่ีดินไป 
 
4.5 สรุปและประเมินผล 

หลงัจากปรับปรุงแบบบนัทึกการถมท่ีดินให้ลูกคา้แลว้ ไดท้ดลองน าไปใชจ้ริง พบว่า สามารถ
ระบุความชดัเจนในการถมท่ีดินให้กบัลูกอย่างละเอียดและชดัเจนมากยิง่ขึ้น ท าให้ขอ้ร้องเรียนเร่ืองการ
บริการถมท่ีดินใหก้บัลูกคา้นั้นลดลง และสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้มากยิง่ขึ้น  



 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 
5.1.1 หลังจากท่ีได้มีการด าเนินงาน  จดัท ำกำรพฒันำแบบบนัทึกกำรถมดินให้ลูกคำ้นั้น โดย

ปัญหำเกิดจำกกำรถมท่ีดิน เน่ืองจำกมีกำรเรียกใชบ้ริกำรถมท่ีดินจ ำนวนมำก เม่ือลูกคำ้มีจ ำนวนมำกขึ้น 
รำยละเอียดท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรจะถมท่ี ก็มีมำกขึ้นดว้ยเช่นกนั ลูกคำ้แต่ละคนจะมีระยะเวลำในกำรถมท่ีดิน
แตกต่ำงกนั ขณะท่ีฝ่ำยดูแลลูกคำ้มีจ ำนวนจ ำกดั ท ำให้ดูแลลูกคำ้ไม่ทัว่ถึง  และถูกร้องเรียนจำกลูกคำ้
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดกำรถมท่ีดินลดลง ลูกคำ้ไม่พึงพอใจ ดงันั้นจึง ท ำกำรพฒันำแบบบนัทึกกำรถมดิน
ใหลู้กคำ้ขึ้นโดยสำมำรถสรุปผลโครงกำรไดด้งัน้ี   

1. สำมำรถจดัเก็บขอ้มูล รำยละเอียดเก่ียวกบักำรถมท่ีดินของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงเป็นระบบ รวมถึง
ติดตำม ตรวจสอบ คุณภำพในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ยอ้นหลงัได ้  

2. สำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ 
3. ลดขอ้ร้องเรียนของลูกคำ้ 
  

 5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน  
 1. ผูป้ฏิบติังำนไม่มีควำมช ำนำญเพียงพอเก่ียวกบักำรใชโ้ปรแกรม Microsoft Word  ออกแบบ
แบบฟอร์มกำรถมท่ีดีส ำหรับลูกคำ้ 
 2. กำรท ำโครงงำนเป็นไปอย่ำงล่ำชำ้ เน่ืองจำกผูป้ฏิบติังำนมีงำนประจ ำและตอ้งเดินทำงออก
ต่ำงจงัหวดัอยูบ่่อยคร้ัง   
  

5.1.3 ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อืน่ 
1. ตอ้งหำควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับกำรใช้โปรแกรม Microsoft Word ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 

หรือใน Youtube 
2. เผยแพร่ควำมรู้ในกำรใชแ้บบบนัทึกกำรถมดินใหลู้กคำ้ใหก้บัพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 1. ไดรั้บประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนในกำรใชโ้ปรแกรม Microsoft Word มำกขึ้น 
 2. ฝึกทกัษะกำรท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นและฝึกควำมอดทน 
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 3. ไดรั้บควำมรู้ใหม่ ๆ จำกส่ืออินเทอร์เน็ตต่ำงๆ เพื่อน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงของกำร
ท ำงำน  

4. ไดฝึ้กฝนควำมรับผิดชอบต่อหนำ้ท่ี ๆ ไดรั้บมอบหมำย 
5. ท ำใหเ้ป็นคนตรงต่อเวลำ 
6. ท ำใหเ้ป็นคนรู้จกัไขวค่วำ้หำควำมรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจำกท่ีเรียนมำ 
7. ไดรู้้จกักบับุคลำกรทุกแผนกของหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 

 
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
1.  เกิดควำมผิดพลำดในกำรบนัทึกขอ้มูลและรำยละเอียดต่ำงๆในแบบบนัทึกกำรถมดินให้

ลูกคำ้  
2. นกัศึกษำมีหนำ้ท่ีในกำรท ำงำนท่ีหลำกหลำย ไม่ไดป้ฏิบติัเฉพำะกำรจดัท ำแบบบนัทึกกำรถม

ดินใหลู้กคำ้เท่ำนั้น งำนแต่ละอยำ่งตอ้งอำศยัเวลำในกำรเรียนรู้  
 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
1. บนัทึกขอ้มูลและรำยละเอียดลงในแบบบนัทึกกำรถมดินใหลู้กคำ้ และตรวจสอบควำม

ถูกตอ้งทุกคร้ังหลงับนัทึกเสร็จ 
2.  ศึกษำเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและแผนกท่ีตอ้งท ำงำนมำล่วงหน้ำ เพื่อให้

เขำ้ใจบริบทของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัท่ีเขำ้ไปท ำงำน เพื่อวำงแผนฝึกฝนและเรียนรู้งำนบำงอย่ำงก่อนเร่ิม
งำนจริง เพื่อใหส้ำมำรถเรียนรู้กำรท ำงำนไดเ้ร็วขึ้น 
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บทคัดย่อ    

วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี 1) เพื่อ
พฒันาแบบบนัทึกการถมดินให้ลูกค้า 2) เพื่อเพื่อให้
การตรวจเช็คขอ้มูลในการถมดินและระบุรายละเอียด
ของชนิดดินท าให้ลูกคา้เขา้ใจมากย่ิงขึ้นโดยปัญหาเกิด
จากฝ่ายบริการลูกคา้ ให้บริการลูกคา้ไม่ทัว่ถึง และไม่
มีแบบบันทึกในการถมท่ีดิน ท าให้ลูกค้าไม่ทราบ
รายละเอียดในการถมท่ีดิน ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจ  
ดังนั้น ผูจ้ ัดท า จึงท าแบบบันทึกการถมดินให้ลูกคา้ 
และทดลองใช้ พบว่า สามารถตรวจเช็คขอ้มูลในการ
ถมดินและรู้ชนิดของดินท่ีลูกค้าถมไปอย่างละเอียด  
ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ 

 
Abstract 

  I The objective of this study was. 1) 
To develop the land filling form records for 
customers. 2) To examine and specify the 
details of land filling, make it easier for 
customer to understand.The problem was 
there's no form record for the details and the  
service department cannot provide  service 
throughly, which made many customers 
dissatisfied. Therefore, the organizer  made a 
land filling form record and experiment. The 

result was that customers can understand the 
details of process land filling easy and be 
efficient. 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
         1.  เพื่อพฒันาแบบบนัทึกการถมดินให้ลูกคา้  
         2.  เพื่อให้การตรวจเช็คขอ้มูลในการถมดินและ
ระบุรายละเอียดของชนิดดินท าให้ลูกค้าเข้าใจมาก
ย่ิงขึ้น 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนือ้หา เป็นการจดัแบบการบนัทึก
การถมดินให้ลูกคา้  

ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลได้แก่ พนกังานรับค าส่ัง
การถมท่ีดินจากลูกคา้ 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ เป็นการศึกษาเฉพาะฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ของ ห้างหุ้นส่วนโชคโพธ์ิเจริญ
ทรัพย ์

ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการจดัเก็บขอ้มูล 
ระหว่างวนัท่ี 17 มิถุนายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ                

1. ท าให้ตรวจเช็คข้อมูลในการบ ารุงรักษา
สินคา้ในระยะเวลาประกนัไดท้นัท่วงที  

2. ท าให้ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ลดลง     



 

 

 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1.ก าหนดโครงเร่ืองหลงัจากไดป้ฏิบติังานมา
ระยะหน่ึงในแผนก HR  ต าแหน่งงาน เอกสารและ
ธุรการ ซ่ึงมีหน้าท่ี ให้ขอ้มูลแก่ลูกคา้ รับขอ้ร้องเรียน
ของลูกคา้ และจดัคิวในการให้บริการถมท่ีดินให้แก่
ลูกคา้ 

2.รวบรวมขอ้มูลจากการเปิดดูบนัทึกขอ้มูล
ยอ้นหลงัเร่ืองการร้องเรียนจากลูกคา้ 

3.ปรึกษากบัอาจารยเ์ร่ืองวิธีการด าเนินการ
โครงการเพื่อท่ีจะไดท้  ารูปเล่มให้เสร็จไว 

4.ด าเนินการจัดท าตารางการพัฒนาแบบ
บนัทึกการถมดินให้ลูกคา้ 

5. สรุปผลโครงงาน การพฒันาแบบบนัทึก
การถมดินให้ลูกคา้ 

 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

หลังจากท่ีได้มีการด าเนินงานการพัฒนา
แบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้า   นั้ น พบว่า พบว่า 
สามารถระบุความชัดเจนในการถมท่ีดินให้กับลูก
อย่างละเอียดและชดัเจนมากย่ิงขึ้น ท าให้ขอ้ร้องเรียน
เร่ืองการบริการถมท่ีดินให้กับลูกค้านั้นลดลง และ
สร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้มากย่ิงขึ้น  
 
ข้อจ ากัดหรือปัญหาของโครงงาน 
 1. ผู ้ปฏิบัติงานไม่มีความช านาญเพียงพอ
เก่ียวกบัการใช้โปรแกรม Microsoft Word  ออกแบบ
แบบฟอร์มการถมท่ีดีส าหรับลูกคา้  
 2. การท าโครงงาน เ ป็นไปอย่ างล่ าช้ า 
เน่ืองจากผูป้ฏิบัติงานมีงานประจ าและต้องเดินทาง
ออกต่างจงัหวดัอยูบ่่อยคร้ัง   
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพือ่เป็นแนวทางแก่ผู้อื่น 
 1. ต้องหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการใช้
โปรแกรม Microsoft Word ในเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต 
หรือใน Youtube 
 2.เผยแพร่ความรู้ในการใช้แบบบันทึกการ
ถมดินให้ลูกค้าให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
  
สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 

ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้รับ 
จากการท างานในการใช้โปรแกรม Microsoft Word 
มากขึ้นและไดฝึ้กทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่นและ
ฝึกความอดทน 
ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

1. เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
และรายละเอียดต่างๆในแบบบันทึกการถมดินให้
ลูกคา้  

2 . นั ก ศึ กษ า มีหน้ า ท่ี ใ นก า รท า ง าน ท่ี
หลากหลาย ไม่ไดป้ฏิบติัเฉพาะการจดัท าแบบบนัทึก
การถมดินให้ลูกคา้เท่านั้น งานแต่ละอย่างตอ้งอาศยั
เวลาในการเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. บันทึกขอ้มูลและรายละเอียดลงในแบบ
บนัทึกการถมดินให้ลูกคา้ และตรวจสอบความถูกตอ้ง
ทุกคร้ังหลงับนัทึกเสร็จ 

2.  ศึกษาเรียนรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน
จ ากดัและแผนกท่ีตอ้งท างานมาล่วงหน้า เพื่อให้เขา้ใจ
บริบทของห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีเข้าไปท างาน เพื่อ
วางแผนฝึกฝนและเรียนรู้งานบางอย่างก่อนเร่ิมงาน
จริง เพ่ือให้สามารถเรียนรู้การท างานไดเ้ร็วขึ้น 
 
 
 



 
 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ตามท่ีผู ้จัดท าตามท่ีผู ้จัดท าได้มาปฏิบัติงานใน

โครงการสหกิจศึกษา เร่ืองการพฒันาแบบบนัทึกการถมดินให้
ลูกคา้ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธ์ิเจริญทรัพย ์ตั้งแต่วนัท่ี 17 
มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี  7 ตุลาคม 2564 นั้ นส่งผลให้ได้รับ
ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆท่ีมีค่ามากมาย ส าหรับสหกิจ
ศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือ  และการ
สนบัสนุนจากหลายฝ่ายดงัน้ี 

1. ดร.สมพร     ปานยินดี         อาจารยท่ี์ปรึกษา   
2. คุณนภาพร    ครุฑ               เจา้ของกิจการ 
 
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์่านเป็นอย่างสูง ท่ีได้

ประสิทธิประสาทความรู้และขอ้คิดตา่ง ๆ  อนัเป็นรากฐานส าคญั 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม
ต่อไป และขอขอบคุณทุก ๆ ท่านท่ีไม่ได้กล่าวนาม ณ.ท่ีน้ี 
สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและค าแนะน าท่ีดีจนท าให้รายงานฉบับน้ีเสร็จ
สมบูรณ์ หากมีขอ้ผิดพลาดประการใด ผูจ้ดัท าตอ้งขออภยัมา ณ 
ท่ีน้ี 
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โครงงานสหกจิเร่ือง:การพฒันาแบบบันทึกการถมดินให้ลูกค้า 

ของห้างหุ้นส่วนจ ากดัโชคโพธิ์เจริญทรัพย์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานสหกจิ : ดร.สมพร ปานยินดี 
โดย : 

นาย ณัฐพล  แสงเฟือง   6004300041 
นาย ธิติภัทร ปานพรหม   6004300051 
คณะบริหารธุรกจิ ภาควิชาการจัดการท่ัวไป 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังนี ้1) เพือ่พฒันาแบบ
บันทึกการถมดินให้ลูกค้า 2) เพื่อเพื่อให้การตรวจเช็คข้อมูล
ในการถมดินและระบุรายละเอียดของชนิดดินท าให้ลูกค้า
เ ข้าใจมากยิ่ งขึ้น  โดยปัญหาเกิดจาก ฝ่ายบริการลูก ค้า 
ให้บริการลูกค้าไม่ท่ัวถึง และไม่มีแบบบันทึกในการถมท่ีดิน 
ท าให้ลูกค้าไม่ทราบรายละเอียดในการถมท่ีดิน ลูกค้าเกิด
ความไม่พงึพอใจ  ดังน้ัน ผู้จัดท า จึงท าแบบบันทึกการถมดิน
ให้ลูกค้า และทดลองใช้ พบว่า สามารถตรวจเช็คข้อมูลในการ
ถมดินและรู้ชนิดของดินท่ีลูกค้าถมไปอย่างละเอียด  ท าให้
ลูกค้าเกดิความพงึพอใจ 
 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ท าให้ตรวจเช็คข้อมูลในการถมดินได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึน้ 

2. ท าให้ข้อร้องเรียนจากลูกค้าลดลง 

 

 



 

 

 
ประวัติผู้จัดท ำ 

 
รหัสนักศึกษำ :  6004300041 
 
ช่ือ – นำมสกุล :  นาย ณฐัพล  แสงเฟือง 

   Natthapon  Sangfaung 
คณะ  :  บริหารธุรกิจ 
 
สำขำวิชำ :  การจดัการทัว่ไป 
 
ท่ีอยู่  :  12/72 หมู่4 ต าบล มหาสวสัด์ิ อ าเภอ พุทธมณฑล  นครปฐม 73170  
เบอร์โทรติดต่อ :  063-1237666 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติผู้จัดท ำ 
 
รหัสนักศึกษำ :  6004300051 
 
ช่ือ – นำมสกุล :  นาย ธิติภทัร  ปานพรหม 

   Thitipat  Panprom 
คณะ  :  บริหารธุรกิจ 
 
สำขำวิชำ :  การจดัการทัว่ไป 
 
ท่ีอยู่  :  4หมู่6 แขวง ทวีวฒันา เขต ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 10170 
เบอร์โทรติดต่อ :  098-8436396 
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