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โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 

 อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 
ระยะเวลา  และระบบพ่ีเลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

ผู้ศึกษาได้เริ่มต้นการท าโครงงานจากการศึกษาและเรียนรู้การท างาน หน้าที่ และท าความรู้จักกับ
บุคคลในแผนก โดยท าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท างาน ซักถามข้อสงสัย และค้นคว้าหาข้อบกพร่องของ
แผนก ซึ่งได้พบเจอปัญหาในการเปลี่ยนทรัพย์สินในร้านเซเว่นอิเลฟเว่นที่เสียหาย ให้ เป็นทรัพย์สินตัวใหม่ ผู้
ศึกษาจึงได้ท าจัดท าโครงร่างงานขึ้นมา เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา และได้ศึกษาหาความรู้ในทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา และบูรณาการความรู้ทฤษฎีที่ได้เรียนมาที่สามารถน ามาแก้ปัญหาได้มาใช้ เมื่อเป็นรูปร่าง
แล้วจึงได้น าโครงงานเหล่านี้เข้าไปแก้ปัญหากับร้านสาขาที่เกิดปัญหาเหล่านี้บ่อยครั้ งจากการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลังในระบบฐานข้อมูลขององค์กร เป็นจ านวน 6 เดือน และท าการเก็บข้อมูลเพ่ือวัดผลการศึกษา จึงได้
เป็นที่มาของความส าเร็จในการท าโครงงานชิ้นนี้ 

ซึ่งจากการท างานในองค์กร ผู้ศึกษาเห็นว่าองค์กรมีการจัดระบบการท างานได้ดีมาก โดยผู้ศึกษาได้
ท างานในต าแหน่ง Support Construction เป็นต าแหน่งที่คอยดูแลทรัพย์สินของร้านเซเว่นอิเลฟเว่น รวมถึง
แผนการก่อสร้างร้าน ก่อสร้างส านักงาน ดูแลโครงการท าเงิน ดูแลงานคอลล์ ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
แผนก และที่ส าคัญคือ เป็นฝ่ายสนับสนุนเอกสาร แผนต่าง ๆ ให้แก่ ACM ไปตรวจโฟร์แมนหน้างาน โดยผู้
ศึกษาได้ใช้ระยะเวลาฝึกงานจ านวน 110 วัน และได้เรียนรู้ถึงการท างานจริง ๆ ภายใต้ความกดดันจากองค์กร
ที่มุ่งเป้าหมายไปที่ความส าเร็จที่ยิ่งขึ้นไป ซึ่งผู้ศึกษาเองต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก 
เพราะระบบการสอนงานของพ่ีเลี้ยงเป็นไปในแนวทางนี้ เพราะงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เร่งด่วน กดดัน และ
จ านวนงานต่อวันมีค่อนข้างเยอะ ท าให้เวลาในการสอนงานมีค่อนข้างน้อย จึงต้องค้นคว้าหาความรู้ ลองผิด
ลองถูกเองเป็นพิเศษกว่างานอ่ืน ๆ  
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 อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริง ในบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งได้พบ
เจอถึงปัญหาหนึ่งจากการท างานของพนักงานสาขา และการบริหารงานของผู้จัดการสาขาที่มีความผิดพลาดที่
เกิดขึ้นในกระบวนการท างานทั้งในการสื่อสาร และการจดบันทึก ในการอนุมัติสัญญาซึ่งเกิดจากกระบวนการ
เปลี่ยนทรัพย์สินภายในร้านที่เกิดความเสียหายเป็นทรัพย์สินตัวใหม่ โดยกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการส่ง
แบบฟอร์มในการเปลี่ยนทรัพย์สินให้กับสายงาน CAF-M เป็นกระดาษ เพ่ือให้สายงานลบเลขทรัพย์สินเก่านั้น
ออกไป และเพ่ิมเลขทรัพย์สินใหม่ที่ร้านเพิ่งเปลี่ยนเข้ามา จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ 
คือพนักงาน หรือผู้จัดการในร้านสาขา มุ่งเน้นไปที่การขายเป็นหลัก จนลืมส่งแบบฟอร์มในการเปลี่ยนทรัพย์สิน
ให้กับสายงาน CAF-M และส่วนมากก็ท าแบบฟอร์มเหล่านั้นหายไป จนเมื่อ Audit เข้าตรวจทรัพย์สินในร้าน 
จะเกิดผลกระทบขึ้นกับสาขาคือ Audit จะบันทึกเป็นทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นทรัพย์สินหาย และร้านสาขาต้องมี
การชดใช้ความเสียหายในรายการทรัพย์สินราคาเต็ม หรือเรียกว่า KPI ซึ่ง KPI จะกระทบไปถึงค่าใช้จ่ายและ
การพิจารณาการปรับต าแหน่งของบุคคลนั้น ๆ ในภายภาคหน้าอีกด้วย 

ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถคาดเดาได้ 
ท าให้ร้านสาขาไม่มีการเตรียมการเพ่ือแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ และอาจเกิดความเสียหาย 
ส่งผลกระทบในด้านก าไรต่อร้านสาขา ผู้ศึกษาจึงตระหนักว่าปัญหานี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไข อาจจะท าให้
ร้านสาขาเกิดปัญหาการชดใช้ KPI ขึ้นได้ตลอด จึงควรทีจ่ะมีมาตรการในการลดการสูญเสียผลก าไรที่จะเกิดข้ึน  

โดยผู้ศึกษาได้บูรณาการความรู้ในการใช้ระบบ ERP และทฤษฎี Business process improvement 

(BPI) หรือการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เข้ามาสู่การแก้ไขปัญหาของโครงงานนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ระบบ ERP ในองค์กร องค์กรมีการใช้ระบบ ERP จากโปรแกรมส าเร็จรูป SAP Logon 720 โดยที่ 

SAP ย่อมาจาก Systems Applications และ Products ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่จากเยอรมันที่มี
โซลูชั่นส์ที่เป็นที่รู้จักและมีการใช้อย่างแพร่หลาย โดยองค์กรจะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SAP Logon 720 ในการ
ช่วยวางแผน บริหารรายรับ-รายจ่าย  สร้างมาตรฐานที่เป็นขั้นตอนในการท างาน และลดระยะเวลาในการ
ท างาน รวมทั้งประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ โดยที่ผู้บริหาร และคนท างานสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา 
โดยระบบหลักท่ีองค์กรใช้ คือระบบ SAP-800–S/4 HANA Production ซึ่งตัวโปรแกรมส าเร็จรูปนี้ จะรวมทุก
แผนกเข้าบันทึกข้อมูลด้วยกัน โดยผู้ศึกษาเป็นผู้ดูแล และท าแทนระบบนี้ทั้งหมดในระยะเวลาการฝึกงาน 

ทฤษฎี Business process improvement (BPI) หรือการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ เป็นทฤษฎี
การปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้กระบวนงานนั้นมี performance ที่ดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการ
ท างานเก่านั้นมีข้อบกพร่องจนท าให้องค์กรหรือร้านสาขาเกิดการสูญเสียผลก าไรจากการท างานที่ผิดพลาด 



3 
 

เพราะกระบวนการท างานเดิมไม่ได้มีการใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดการท าโครงงาน ดังต่อไปนี้ 

 
 ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาของโครงการด้วยทฤษฎี Root cause Analysis (RCA) หรือแผนผัง

ก้างปลา เพ่ือก าหนดที่มาของปัญหา และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างตรงจุด ดังนี้ 

 

 
 

 

 และได้ก าหนดเกณฑ์เป้าหมายของโครงการที่ท า คือ การลดเวลาการด าเนินการเอกสารจาก

กระบวนการเดิมที่เป็นแบบ offline โดยการส่งเอกสารผ่านช่องทางการส่งพัสดุของร้านเซเว่นอิเลฟเว่น หรือ 

Speed-D และการลดต้นทุนความผิดพลาดของร้านสาขาในกรณีการชดใช้ KPI โดยก าหนดแผนการวัดผลงาน

ด้วยการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากการเข้าตรวจร้านของ Audit จ านวน 6 เดือน ก่อนหน้าที่จะท าการเก็บข้อมูล 

จากระบบ 800 - SAP S/4 HANA Production เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับในเดือนที่ผู้ศึกษาท าการเก็บข้อมูล

ของโครงการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Microsoft Form และวัดผลการศึกษาในกระบวนการถัดไปจากการท าแบบสอบถามและข้อมูลทางสถิติ ซึ่งตัว

แปรที่ส าคัญของความส าเร็จของโครงการนี้คือ การให้ความร่วมมือของร้านสาขา ที่ก่อให้เกิดเป็น Output 

ของโครงการที่จัดท า โดยมีการก าหนดเป้าหมายของโครงการ และเก็บข้อมูลย้อนหลัง ดังนี้ 

 

 

 
 
 

ลดเวลาในการด าเนินเอกสาร 

ลดต้นทุนการเสีย KPI 

 

เวลาในการด าเนินเอกสารมาก 

เกิดต้นทุนการเสยี KPI 

แก้ไขป้ญหาด้วยด้วย    

Microsoft Form OUTPUT INPUT  
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 อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเปน็รูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่
สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หนว่ยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ลดตน้ทุนค่าใช้จา่ย 

(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 

เป้าหมายของโครงงานชิ้นนี้ คือ การพัฒนากระบวนการเปลี่ยนทรัพย์สินของร้านสาขา ซึ่งเกิดปัญหาการ
สูญเสียค่า KPI และมีระยะเวลาการด าเนินเอกสารนาน ให้ได้ประสิทธิผล จึงได้ท าการรวบรวมชื่อร้านสาขาและ
ทรัพย์สินที่มีปัญหาบ่อยครั้งในภูมิภาค SN SS ซึ่งใช้การดึงข้อมูลจากระบบ ERP ของบริษัท (ระบบ SAP Logon 
760 ในฐานข้อมูล 800 - SAP S/4 HANA Production) จ านวน 6 เดือนย้อนหลัง รวมถึงหาแนวคิดและวิธีการ
ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนความผิดพลาดในกระบวนการ 

หลักการเลือกโครงการ ผู้ศึกษาได้ท าเลือกโครงการที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาบูรณาการในโครงการ เพ่ือเป็นนวัตกรรมในองค์กรที่ช่วยแก้ปัญหาแก่ร้านสาขาที่เกิดปัญหาขึ้น และเทคโนโลยีที่
น ามาเลือกใช้จะต้องเป็นสารสนเทศที่ทางร้านสาขามีอยู่ และใช้งานอย่างสะดวก ไม่เพ่ิมภาระให้ทางร้านสาขา โดย
ผู้ศึกษาได้ใช้แพลตฟอร์มของ Microsoft Form ในการท าโครงการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และ
ลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กร เพราะแต่ละร้านสาขามีการใช้แพลตฟอร์ม Microsoft อยู่แล้วในกระบวนการท างาน
และประสานงาน โดยเปลี่ยนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเดิมที่เป็น Offline เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่
เป็นระบบ Online เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน 

วิธีการท าโครงงาน ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลทรัพย์สินที่มีปัญหาการเกิดการชดใช้ KPI จากร้านสาขาใน
ภูมิภาค SN และ SS จากระบบ 800 - SAP HANA Production - Timeline Billing ย้อนหลังจ านวน 6 เดือน 
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดงผลประเด็น KPI และระยะเวลาในการ
ด าเนินเอกสาร ออกมาได้ดังตาราง 

ตารางแสดงประเด็นข้อมูลการสูญเสีย KPI ย้อนหลัง 6 เดือน 
จ านวนสาขาท่ีพบปัญหา จ านวนทรัพย์สินที่มปีัญหา มูลค่ารวมทรัพย์สินที่มีปัญหา 

19 สาขา 21 ช้ิน 208,125 บาท 

 
ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินเอกสาร 

ภูมิภาค รูปแบบการส่ง 
เอกสารถึง

ส านักงานหาดใหญ่ 

แผนก CAF-M 

ด าเนินการ 

แผนกบัญชี

ด าเนินการ 
รวม 

SN Speed D 48 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 54 ช่ัวโมง 

SS Speed D 24 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 30 ช่ัวโมง 

 



5 
 

 การปรับปรุงงาน ผู้ศึกษาได้คิดหาไอเดียของการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และสร้างเป็นโครงงานขึ้นมา
โดยท าการปรึกษาหารือจากพ่ีเลี้ยง และความร่วมมือของร้านสาขา โดยเลือกใช้เครื่องมือที่ทางร้านสาขามีอยู่
แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระเพ่ิมของร้านสาขา โดยการสร้างแบบฟอร์มการเปลี่ยนทรัพย์สินที่เสียหายของร้าน
สาขาขึ้นในแพลตฟอร์ม Microsoft Form เพ่ือให้ร้านสาขาเปลี่ยนกระบวนการจากกระบวนการเดิมมาเป็น
กระบวนการใหม่ ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของกระบวนการนี้ และไม่มีต้นทุนในการสร้าง โดยมีการอบรม
พนักงานและผู้จัดการร้านให้มีการด าเนินการตามแผน แสดงตัวอย่างข้อมูลที่ต้องใช้ในกระบวนการท า
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของร้านสาขาโดย Microsoft Form ดังนี้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการศึกษาจากการใช้งานโปรแกรม Microsoft Form ในกระบวนการเปลี่ยนทรัพย์สิน 

 สรุปผลการแก้ปัญหาการเกิดการสูญเสียค่า KPI 
 จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังร้านสาขาที่มีการเสียค่า KPI จ านวน 6 เดือน ผู้ศึกษาพบว่ามีร้านสาขา
จ านวน 19 ร้านประสบกับปัญหาเหล่านี้ ผู้ศึกษาพร้อมด้วยพ่ีเลี้ยงจึงประสานงานกับร้านสาขาเหล่านั้นทั้ง 19 
สาขา เพื่อเสนอน าโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Form เข้าไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในการเปลี่ยน
ทรัพย์สิน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับร้านสาขา โดยที่ทั้ง 19 สาขาให้ความร่วมมือกับผู้ศึกษาเป็นอย่างดี 
 พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีร้านสาขาจ านวน 3 ร้าน คือ สาขาค่ายสุรสีห์ ,สาขาถนนบาง
ลาป่าตอง ,สาขาหน้าอาชีวะ (สงขลา) ที่มีการคีย์ข้อมูลเข้ามาในระบบ MS Form โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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 ส่วนร้านสาขาที่เหลืออีก 16 ร้าน ผู้ศึกษาได้ท าการติดต่อไปยังผู้จัดการร้านและได้ทราบว่า ร้านสาขา
อีกท้ัง 16 ร้านนั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินจึงไม่มีการบันทึกเข้ามาในระบบ ผู้ศึกษาจึงได้ท าการอนุมาน
ว่าหากไม่มีโปรแกรมในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเปลี่ยนทรัพย์สินในร้าน ร้านสาขาทั้ง 3 สาขาอาจจะมี
ความเสี่ยงในการเกิด KPI ขึ้นได้ และถ้าหากโปรแกรมนี้มีการใช้มาตั้งแต่จากการที่ผู้ศึกษาดึงข้อมูลย้อนหลังไป 
6 เดือน องค์กรอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียค่า KPI ไปได้ 208,125 บาท และเฉลี่ยปีละ 416,150 
บาท โดยประมาณ 

 สรุปผลการแก้ปัญหาการใช้เวลาในกระบวนการด าเนินเอกสาร 
 จากการสอบถามร้านสาขาที่ได้ท าการบันทึกข้อมูลในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้ง 3 สาขามานั้น 
พบว่า สาขาค่ายสุรสีห์ ใช้เวลาในการคีย์ข้อมูลส่งทั้งหมดประมาณ 5 นาที สาขาถนนบางลาป่าตอง ใช้เวลา
ในการคีย์ข้อมูลส่งทั้งหมดประมาณ 3 นาที สาขาหน้าอาชีวะ (สงขลา) ใช้เวลาในการคีย์ข้อมูลส่งทั้งหมด
ประมาณ 5 นาที และต่อมาเป็นการด าเนินการเอกสารในแผนก CAF-M ใช้ระยะเวลาในการด าเนินเอกสาร
ประมาณ 1 ชั่วโมง ด าเนินการเอกสารในแผนกบัญชี ใช้ระยะเวลาในการด าเนินเอกสารประมาณ 1 ชั่วโมง  
ซ่ึงสามารถท าตารางเปรียบเทียบผลเวลาก่อนและหลังการแก้ปัญหา ได้ดังนี ้

ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินเอกสารก่อนและหลังการแก้ปัญหา 

ชื่อร้านสาขา ก่อนการแก้ปัญหา หลังการแก้ปัญหา ประหยัดเวลาได้ 
ค่ายสุรสีห์ 54 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 5 นาที 51 ช่ัวโมง 55 นาที 

ถนนบางลาป่าตอง 30 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 3 นาที 27 ช่ัวโมง 57 นาที 
หน้าอาชีวะ (สงขลา) 30 ช่ัวโมง 2 ช่ัวโมง 5 นาที 27 ช่ัวโมง 55 นาที 

 จากตาราง สาขาค่ายสุรสีห์ ,สาขาถนนบางลาป่าตอง ,สาขาหน้าอาชีวะ (สงขลา) ประหยัดเวลาในการ
ด าเนินเอกสารได้ 51 ชั่วโมง 55 นาที , 27 ชั่วโมง 57 นาที และ 27 ชั่วโมง 55 นาที ตามล าดับ ซึ่งจากการ
อนุมานเวลาในการด าเนินเอกสารของร้านสาขาท้ัง 19 สาขา แสดงผลได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 กอ่นการแก้ปัญหา หลังการแก้ปัญหา ประหยัดเวลาได้ 

ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน 786 ช่ัวโมง 39 ช่ัวโมง 16 นาที 746 ช่ัวโมง 44 นาที 

1 ปี โดยประมาณ 1,572 ช่ัวโมง 78 ช่ัวโมง 32 นาที 1,493 ช่ัวโมง 28 นาที 

 สรุปผลจากการอนุมานได้ว่า ถ้าหากโปรแกรมนี้มีการใช้มาตั้งแต่จากการที่ผู้ศึกษาดึงข้อมูลย้อนหลัง
ไป 6 เดือน องค์กรจะประหยัดเวลาในการด าเนินเอกสารไปได้ 746 ชั่วโมง 44 นาที และเฉลี่ยปีละ 1,493 
ชั่วโมง 28 นาที โดยประมาณ ซึ่งสามารถใช้เวลาที่เหลือเหล่านี้ไปท างานอ่ืน ๆ ได ้

สรุปผลการศึกษา 

 จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบขององค์กร การท างานในองค์กร และกระบวนการต่าง ๆ 
ขององค์กร และได้พบเจอปัญหาซึ่งเป็นที่มาของโครงงานเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินออนไลน์
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โดย Microsoft Form ของบริษัท CP ALL” ซึ่งผ่านกระบวนการทดลองและน าไปใช้จริงกับร้านสาขาจ านวน 
19 สาขา และผลการใช้โครงงานเรื่องนี้แก้ไขปัญหา คือ องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียค่า KPI ไปได้
เฉลี่ยปีละ 416,150 บาท และประหยัดเวลาในการด าเนินเอกสารไปได้เฉลี่ยปีละ 1,493 ชั่วโมง 28 นาที 
โดยประมาณ 
 

 


